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ًعبده الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتـاب عىل احلمد هللا الذي أنزل 
ًومهيمنا ، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله حممد الـذي أرسـله ربـه ليكـون 

 .ًوا خيفون من الكتاب ويعفو كثرياً، وليبني هلم كثريا مما كانًني نذيراللعامل
 : وبعد

 كـشف احلقـائق «ـفقد اطلعت عىل رسالة أخينا أنور السعدون املعنونة بـ
ً وقرأت منها شيئا بتدقيق ومتعـن ثـم »واألباطيل من العهد القديم واألناجيل 

ًثـريا يف بحثـه يف نـصوص قد تعنـى ك –حفظه اهللا  –تصفحت باقيها فوجدته 
ًالعهد القديم واألناجيل باحثا عن احلق ليبطل به باطل التحريف صيانة لكالم 
ًاهللا تعاىل وحفظا للدين وردا لشبهات املبطلني، فأضاف برسالته هذه إىل علوم  ً

ًوكتب علوم القرآن لبنة صاحلة يف بناء العلوم واملعرفة ) املقدسة( الكتب  ً َ ِ َ. 
، ونفع اهللا به طالب احلق من املسلمني ، وهدى  ًريا عىل جهدهفجزاه اهللا خ

  .اهللا به طالب اهلداية من غري املسلمني ، وجعله يف ميزان حسناته يوم الدين
  .واحلمد هللا رب العاملني 

 
١٤٣٢ / ٣ /٢٤ 
 م٢٠١١ / ٢/  ٢٧
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َإن احلمد هللا ْ َ َّ ُ، نحمدِ ََ ِه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ َُ ْ ِْ ِْ َ من رشور أنفسنا، هللاُ ِ ُِ ْ َ ِ ُ ُ

َوسيئات أعاملنا، من هيده اهللا؛ فال مضل له، ومن يضلل؛ فال هادي له ْ َ ََّ ُ ْ َ ْ ِّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ. 
َّوأشهد أن ال إله إال اهللا  ِ َِ َ ََ ْ َ َُ َوحده ال رشيك له-ْ َ ِ َ ُ ْ ََ-. 

ُوأشهد َ َْ ُ أن حممدا عبده ورسولهَ َ ُ ُْ ُ َ َُّ َ َ ًُ َّ َ. 

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4. 

( ' & % $ # " !  . - , + * )
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. 

{ z y x w v u  £ ¢ ¡ � ~|
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤. 

  :     أ 
َّإنف ْأصدق احلديث كتـاب اهللا، وأحـسن اهلـدي هـد ِ ْ ََ ِ َ َ ْ َ ُ َْ ََ َِ ِ ِ ٍي حممـد َ َّ َ ُ َّ، ورش ملسو هيلع هللا ىلصُ َ َ

ُاألمور حمدثاهت ْ َُ ِ ُ َّا، وكلُ ُ ْ حمدثة بدَ َِ ٍ َ ْ ٌعةُ َّ، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النارَ ِ ٍ ٍَ َّ َ ََّ َ َُ َُ َْ ِ. 
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   :   و
 لقد خلق اهللا سبحانه اخللق وأرسل الرسل ليبينوا للناس الغاية !عباد اهللا

 C :رشيك له قال تعاىلُالتي خلقوا من أجلها وهي عبادة اهللا وحده ال 

D E F G H ]وأنزل اهللا سبحانه الكتب ليبني ، ]٥٦:الذاريات
ُالرسل للناس أوامر اهللا ونواهيه وحيذروهم من الوقوع يف الرشك فإنه من 

ًيف نار خالدا خملدا فيها، والرشك  ٍأعظم الكبائر بل هو كاف إلدخال صاحبه ً
ل رسول من الرسل الذين بعثهم هو أن جتعل هللا ندا وهو خلقك وهلذا كان ك

 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² :اهللا خللقه خياطب قومه بقوله

ُهذه األمم ما أنزل إليهم من رهبم   فغريت وحرفت كثري من]٦٥:األعراف[
 :وخالفوا وصايا أنبيائهم وخالفوا الفطرة التي فطرهم اهللا عليها قال تعاىل

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ]ومن هذه األمم ]٣٠:الروم 

 . اليهود والنصارى
ُويف كتايب هذا الذي حرصت فيه أن أبني لليهود عامة وللنـصارى خاصـة 

من ظلامت بعضها فوق بعـض مـن حتريـف قامـت بـه ) املقدس(ما يف كتاهبم 
بـه قلـوهبم ، وكـشف أبـاطيلهم ومـا يرمـون بـه اإلسـالم  أيدهيم وتعمـدت

) املقـدس(براء ولو فتحوا كتـاهبم فساد وإرهاب واإلسالم منه واملسلمني من 
مـا رمـوا بـه الـدين ) كـالم اهللا(ّ مابني دفتي كتاهبم الذي يدعون أنـه لوجدوا

) رمتني بـدائها وانـسلت(ل ُاإلسالمي احلنيف من فساد خلقي وإرهاب وأقو
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٩
علوه قلوهبم عىل اإلسالم واملسلمني الذي ج  واحلسد والغيظ الذي مألواحلقد

ه ويمكرون به عىل اإلسالم وأهلـه  والكيد واملكر الذي يكيدون،مههم الوحيد
 إىل أن تقوم الساعة هو اهلدف الذي يسعون لتحصيله وقد ملسو هيلع هللا ىلصمنذ بعثت النبي 

ُبني اهللا سبحانه يف كتابه العظيم القرآن الكريم ماتكن به نفوسهم واهللا املستعان  ُ ُ
 .وهو نارص املؤمنني
 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! : فقال تعاىل

 a b c d ̀ _̂ :  وقال تعاىل،]١٢٠:البقرة[   0
e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { | } ~ � ¡   ]١٠٩:البقرة[. 
 .]٣٠:األنفال[   k l m n o p q :وقال تعاىل

وهـي  - كـام هـو مبـني أدنـاه - ُ وقد جعلت كتايب هذا عىل شكل فصول
ُة عن مواضيع كنت قد ناقشتها مع كثري من النصارى منذ أكثـر مـن عقـد عبار

من الزمن وكانوا يتفاجـأون ويـصدمون وال يـستطيعون اإلجابـة ملـا يف هـذه 
ُالنصوص من بيان واضح يفند ما يعتقدون به من ألوهية املسيح وانـه أبـن اهللا 

اقتباسـها وصلبه وقيامته من بني األموات وهي كلها أباطيل وخـزعبالت تـم 
وأقرها !!!! ) بالرسول (الذي يدعوه عندهم  ودعا له بولس من األمم الوثنية

 فيـه ڠفأصبحت هذه العقائد دين آخر ليس للمسيح )  م٣٢٥(جممع نيقية 
ف الفطرة السليمة كلها كفر يف كفر ليشء ال من قريب وال من بعيد تعاليم ختا

 . وكل من آمن بهڠيتربأ منها املسيح 
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فعند نقايش مع النـصارى قـال يل   ورسول من اهللا إىل بني إرسائيلًعبدا هللا
أنا أعلم أن الدين اإلسالمي هو احلق وديننا فيه التحريـف  ()١(شامس ذات يوم

) وأنا أطمح لـذلك] أي مال ونساء  [َولكن أنا شامس ويل مستقبل يف الكنيسة
 وكـان أكثـر هذا كالم من كانت درجته أقل من درجة القـس واهللا املـستعان ،

كـالم (ب املقدس يشء سوى أنه ال يعرفون من الكتا النصارى الذين ناقشتهم
ُوالبد هلم أن ينصاعوا لكالم رهبـاهنم وقـساوستهم الـذين يملـون عـىل ) اهللا

ُمسامعهم يف كنائسهم نصوص من الكتاب املقدس ويقولون هلم نحـن نفـرس 
ُلكم ما يستشكل عليكم وقد عمي عليهم احلـق وزيـن هلـ م الـشيطان الباطـل ُ

ُبالتعاون مع شياطني األنس ويف ذات يوم قلت ألحد النصارى الذي هداه اهللا 
لإلسالم فيام بعد أذهب للقس يف الكنيسة وقل له إين مل أتعمذ إىل اآلن فـذهب 

أنت تعلم أنك هلذا الوقـت مـسلم البـد أن ( وقال له فرد عليه القس بغضب 
 والقـس ةلفطرافقلت له نعم أنت مسلم عىل فجاءين وأخربين بذلك  )٢()تتعمذ

 .يعرف ذلك

                                                 
ة ويف القبطيـ ) diakonosدياكونوس ( هي كلمة رسيانية وتقال باليونانية :شامس )١(

وقد اسـتخدمت يف اليونانيـة الكالسـيكية للداللـة  )خادم (مجيعها تعني ) ريف شمشى(
نظر كتاب خدمـة ا( ودرجة الشامش ادنى من درجة القس يف الكنيسة عىل خدمة الكنيسة 

  ).الشامس لألعنسطس إبراهيم عياد جرجس 

 أن يؤتى بـاملولود إىل الكنيـسة ويمـسك رأسـه القـس أو مـن : معناه؛والتعميذ )٢(
بسم األب واألبن والروح القدس آله : (س املولود يف املاء ويقول لهأعنه ويغطس رينوب 
  .فبهذه الطقوس يكون عىل دين النرصانية )  آمنيواحد
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١١
ما من مولود إال يولد عىل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: ، قالڤفعن أيب هريرة 

الفطرة، فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه، كام تنتج البهيمة هبيمـة مجعـاء، 
 .»هل حتسون فيها من جدعاء

 ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ © :ڤثم يقول أبو هريرة 

 .)١(]٣٠:الروم[   ¹ ̧ ¶
ًفقد دل هذا احلديث عىل أن األصل يف كل مولـود أنـه يولـد مـسلام، وأن 
التهود أو التنرص أو التمجس أمر طارئ عىل أصل الفطرة، قال ابـن حجـر يف 

الكفر ليس من ذات املولود ومقتىض طبعه بل إنام حـصل بـسبب : فتح الباري
 .انتهى. ر عىل احلقذلك السبب استمخارجي، فإن سلم من 

وقلت هلذا النرصاين يف حينها هل رأيت مولود مسلم يـؤتى بـه للمـسجد 
 ألنـه ولـد عـىل :فقلـت: ال: ليعمل له بعض الطقوس ليكـون مـسلم ؟ قـال 

 ُ، واسأل احلي القيوم أن يبرص كل باحث عن احلق وخيرجـه) اإلسالم(الفطرة 
ه وأسأله سبحانه أن جيعل عميل من الظلامت إىل النور أنه ويل ذلك والقادر علي

ٍهذا صاحلا ولوجهه خالصا وال جيعل ألحد منه شـيئا وأن جيعـل لكتـايب هـذا  ً ً
ًالقبول يف األرض وجيعلني مفتاحا للخري مغالقا للرش  ً. 

                                                 
  .  رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري )١(
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 .دراسة خمترصة عن العهد القديم  * 
 .دراسة خمترصة عن األناجيل األربعة  * 

 
 .التناقض واالختالف يف أسفار العهد القديم  * 
 .التناقض واالختالف يف العهد اجلديد  * 
 .التناقض بني العهدين القديم واجلديد  * 

 
 .ٌالفساد واالنحالل اخللقي يف الكتاب املقدس * 
 . السيف وسفك الدماء يف الكتاب املقدس* 
 .هذا هو اإلسالم * 

 
 .إطالق لفظ األب واالبن يف الكتاب املقدس * 
 .إثبات أن املسيح نبي اهللا ورسوله وليس بإله* 
 .كان املسيح يوصف وينادى عليه  َبم* 
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 .بولس  *
  .البشارات اجللية بمحمد خري الربية * 
 . اخلامتة* 

W 
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 .دراسة خمترصة عن العهد القديم  * 
 .دراسة خمترصة عن األناجيل األربعة * 
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إن العهد القديم هو القسم األول مـن الكتـاب املقـدس وحيتـوي العهـد 

التـي ًالقديم عىل تسعة وثالثني سفرا منها أول مخسة أسفار يدعون أهنا التوراة 
أسـامء هـذا األسـفار  ما يـيل وهو كتبها بخط يده ويف ڠُأنزلت عىل موسى 

 .ًمجيعا 
  . سفر اخلروج -٢   . سفر التكوين -١
 . العدد -٤    .الالوبني - ٣
 . التثنية -٥

 .)اخلليقة والناموس ( ويسمون هذه األسفار اخلمسة 
 . قضاة -٧    . يشوع -٦
 . صموئيل األول -٩    . راعوث -٨

 .  امللوك األول -١١  . صموئيل الثاين  -١٠
 . أخبار األيام األول-١٣  . امللوك الثاين -١٢
 . عزرا -١٥  . أخبار األيام الثاين-١٤
 . استري-١٧     . نحميا -١٦
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 ) .تأريخ العهد القديم (  ويسمون هذه األسفار االثني عرش
  . املزامري -١٩     . أيوب -١٨
 . اجلامعة -٢١    . األمثال -٢٠
 . نشيد اإلنشاد -٢٢

  )أناشيد ، أمثال وحكمة (  ويسمون هذه األسفار اخلمسة
 . ارميا -٢٤    . اشعيا -٢٣
 . حزقيال -٢٦  . مراثي ارميا -٢٥
 . هوشع -٢٨    . دانيال -٢٧
       . عاموس -٣٠    . يوئيل -٢٩
 . يونان -٣٢     . عوبديا -٣١
  . ناحوم -٣٤     . ميخا -٣٣
 .ا صفين -٣٦     . حبقوق - ٣٥
 . زكريا -٣٨     . حجاي -٣٧
 .مالخي  . ٣٩

 )األنبياء ( ويسمون هذه األسفار السبعة عرش 
وهناك أسفار غري قانونية يعتقـد هبـا الكاثوليـك ويقدسـوهنا ويعتربوهنـا 

 :كتبت عن طريق الوحي وهي 
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١٩
  .  املكابيني-٥ . باروخ -٤ . احلكمة -٣ . هيوديت -٢ . طوبيا-١
 .  بن سرياخ  يشوع-٧ .اجلامعة  -٦

 هذه األسفار السبعة قانونيـة ولكـن ١٥٤٦وقد جعل جممع ترنت يف سنة 
رجال الالهوت الربوتستانت رفـضوا تلـك األسـفار وعـدوها غـري قانونيـة 

يـت هـذه األسـفار االسـم اإلغريقـي وأعط ،)١(إهنا مشكوك فيها: وقالوا عنها
 .  سموح هباومعناه املشكوك فيها أو املخبوءة أو غري امل) أبوكريفا(

إن ما يدعيـه اليهـود : فبعد عرض أسفار العهد القديم أقول وباهللا التوفيق
 بخط يديه ينـايف مـا نقـرأه ڠوالنصارى بأن األسفار اخلمسة كتبها موسى 

 . هبذه األسفار وأمثلة ذلك 
 . »فقال الرب ملوسى «   ،١ : ٦يف سفر اخلروج  •
  .»كلم الرب موسى ثم «  من نفس اإلصحاح ،٢وكذلك برقم  •
 .»وقال موسى هلارون «  ، ٢١ : ٣٢ويف خروج  •
  .»وقال موسى للرب«  ، ١٢ : ٣٣ويف خروج  •
 .»ًوكلم الرب موسى قائال«  ، ١ : ٦ويف االوبني  •
 .»ثم قال موسى هلارون «  ، ٧ : ٩ويف االوبني  •

                                                 
دراسـات يف «ًنقـال عـن كتـاب ، ) ٢١- ١/٢٠( »مفاتيح كنوز األسفار«: نظر ا)١(

  ) .١٧ص(ود عيل محاية  حمم. د»الكتاب املقدس
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وآب فامت هناك موسى عبد الرب يف أرض م«  ، ٨ – ٥ : ٣٤ويف التثنية  •
ُودفنـه يف اجلـواء يف أرض مـوآب مقابـل بيـت فغـور ومل . حسب قول الرب  ُ

وكان موسى ابن مئة وعرشين سنة حني مات . يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم 
 .»فبكت بنو إرسائيل موسى. ومل تكل عينه وال ذهبت نضارته 

فهذه النصوص التي ذكرهتا ومنها الكثري يف هذه األسفار اخلمسة جـاءت 
 ولو كان الكاتب هلذه النـصوص ڠبصيغة املايض وإهنا حكيت عن موسى 

ُ لقال قال يل الرب وقلت للرب وقلت هلارون ڠموسى  ُ. 
 فإنـه بـصيغة املـايض ڠوكذلك النص الذي حيكي لنـا مـوت موسـى 

وانظـر معـي . فكيف يكتب موسى موته وأين يدفن وكم كان عمره عند موته 
 يعرف إنسان قربه إىل هذا ومل«اتب هلذا النص يا من تبحث عن احلق لقول الك

 .سفار كتبت بعد موسى بفرتة طويلة فيتبني لنا من هذا النص أن هذه األ»اليوم
ــل د ــد نق ــد أالرو .وق ــد املجي ــن عب ــدالرزاق ب ــه .  عب ــصادر «يف كتاب م

بأن موسى ) من اليهود والنصارى(ري املسلمني  بعض شهادات غ)١(»النرصانية
 .سفار اخلمسة املنسوبة إليه  ليس مؤلف األڠ

ة ولعـيل  ألمهيتها يف تفنيد ادعاء القوم فأنني أنقلهـا بـالنص للفائـدً ونظرا
 . ً رشيداًأجد من القوم رجال

                                                 
  .)١٦٩ – ١٦٦ص ( »مصادر النرصانية« )١(
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٢١
اليهود [قام عزرا ، وزربابل ووضعوا هلم « :)١( قول أيب الفتح السامري-١

، ًرفـا وجعلوا احلـروف سـبعة وعـرشين حخطا غري اخلط العرباين] العربانيني
ً، وحذفوا كثريا من قدسة ونقلوها باخلط الذي ابتدعوهوتطرقوا إىل الرشيعة امل
 .»وزادوا وأنقصوا وبدلوا وحرفوا.. ..سور الرشيعة املقدسة 

واملسألة األساسية وهي أن عزرا الذي أعـده «: )٢( قول باروخ سبينوزا-٢
 عىل مؤلف آخـر حدطاملا مل يربهن يل أ] لكتب العهد القديم [املؤلف احلقيقي 
، لروايات املتـضمنة يف هـذه األسـفار، مل يكن آخر من صاغ ابربهان أكثر يقينا

وأنه مل يفعل أكثر من أنه مجع روايات موجودة عند كتـاب متعـددين ويف هـذه 
األحيان كان يقترص عىل نسخها ونقلها عىل هذا النحو إىل اخللف دون فحصها 

 . أو ترتيبها
، بحيث يوليه اب التي منعته من إمتام عمله هذااألسبوال أستطيع أن أمخن 
 .»ً مبكراًكل عنايته، إال إذا كان موتا

                                                 
انظـر .  هو أبو الفتح بن احلسن السامري صاحب التأريخ ممـا تقـدم عـن اآلبـاء)١(

  ).١٦٩ – ١٦٦ص (»مصادر النرصانية«

 من أرسة هيوديـة ١٦٣٢ هو الفيلسوف اليهودي باروخ ولد يف أمسرتدام يف عام )٢(
ُيف القرن السادس عرش ميالدي وقد طرد بعـد ذلـك مـن املجتمـع ثرية نزح من الربتغال 

املوسـوعة «انظـر . م١٦٧٧م بسبب أفكـاره احلـرة تـويف يف عـام ١٦٥٦اليهودي يف سنة 
  ).١٤٦ / ١٢ (»العاملية
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 ٢٢ 

هذه األسـفار ومتـى كتبـت وأيـن كيف كتبت « :)١( قول ول ديورانت-٣
 ؟كتبت

ذلك سؤال بريء ال ضري منه ، ولكن سؤال كتب فيه مخسون ألـف جملـد 
إن العلامء : ها من غري جواب نرتكه بعد وجيب أن يفرغ منه هنا يف فقرة واحدة

جممعون عىل أن أقدم ما كتـب مـن أسـفار التـوراة مهـا القـصتان املتـشاهبتان 
املنفصلة كلتامها عن األخرى يف سفر التكوين ، تتحدث أحدامها عـن اخلـالق 

 . باسم هيوه عىل حني تتحدث األخرى عنه باسم إلوهيم 
كتبـت يف هيـوذا ، وأن ويعتقد هؤالء العلامء أن القـصص اخلاصـة بيهـوه 

القصص اخلاصة بإلوهيم كتبت يف إفرايم ، وأن هذه وتلك قد امتزجتا يف قصة 
يف هنايـة هـذا التـرصيح ) ديورانت ( ثم يضيف ) واحدة بعد سقوط السامرة 

أن األسفار اخلمسة هذه إنام اختذت صورهتا احلاليـة : الطويل ، أن الذي يظهر 
 .»فقط . م .  ق ٣٠٠سنة 

يف الوقــت احلــارض ، مــن « :)٢( الربوفــسور ريتــشارد فرايــدمان قــول-٤
                                                 

جـيمس ديورانـت ولـد سـنة   هو الفيلسوف واملؤرخ والكاتب األمريكي وليام)١(
  .)قصة احلضارة(اب  مؤلفاته كتأشهر من ١٩٨١ وتويف سنة ١٨٨٥
ــا يف الواليــات املتحــدة  )٢( ــرصاين يف جامعــة كاليفورني هــو أســتاذ الالهــوت الن

 »مـصادر النـرصانية«انظـر . »من هو مؤلف الكتاب املقدس«األمريكية وصاحب كتاب 
  ).١٦٩ص(
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٢٣
الصعب أن يوجـد عـامل بالكتـاب املقـدس يف العـامل كلـه ، يعمـل بنـشاط يف 

  .)١(املشكلة
 .» قد كتبها موسى ، وال أي فرد آخرويدعي أن األسفار املوسوية اخلمسة

كتابـة فهذه شهادات القوم عىل أن هذه األسفار اخلمسة ليست من : ُقلت 
 وال خطها بيده وكذلك قوهلم من تأليف موسـى فكالمهـم هـذا ڠ موسى
 بل موسـى) سبحانه وتعاىل(اهللا عز وجل وال من وحيه  لنا أهنا ليست من يبني
 هو الذي قام بتأليف هذه األسفار والقـارئ هلـذه األسـفار كـام ذكـرت ڠ

  .ڠُوبينت يعلم علم اليقني أن الكاتب غري موسى 
سفار فاهللا املستعان ففيها من التناقض واالختالف ما يرفع عنها أما بقية األ

بل يف نصوص من العهد القديم عن أنبياء بني إرسائيل  القدسية وأهنا كالم اهللا
 .يذمون فيها أقوامهم وينكرون عليهم ما يقومون به من حتريف 

حـاميل تـابوت عهـد  أمر موسـى االوبـني( ، ٢٩ – ٢٥ : ٣١ففي التثنية 
ًقائال خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إهلكـم الرب 

هو ذا وأنـا .  ٌألين عارف متردكم ورقابكم الصلبة. ًليكون هناك شاهدا عليكم 
َبعد حي معكم اليوم قد رصتم تقاومون الرب فكم باحلري بعد مويت  َ أمجعوا . ُ

ُ الكلامت وأشـهد ُإيل كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم ألنطق يف مسامعهم هبذه
ُألين عارف أنكم بعد مويت تفـسدون وتزيغـون عـن . عليهم السامء واألرض  ٌ

                                                 
ــول.يوضــح د )١( ــدالرزاق األرو ويق ــاء عــىل : عب ــصادر بن ــدد امل ــشكلة تع  أي م

  ) .١٦٩ص( »مصادر النرصانية«.  أخبار كتاهبم املقدساالختالفات املوجودة يف
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 ٢٤ 

الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الرش يف آخر األيام ألنكم تعملـون الـرش 
 ). ُأمام الرب حتى تفيضوا بأعامل أيديكم 

ه ًحقا أن. كيف تقولون نحن حكامء ورشيعة الرب معنا ( ، ٨ : ٨ويف إرميا 
ُإىل الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب  َِ ُ َ.( 

أما وحي الرب فال تذكروه بعد ألن كلمة كل ( ، ٣٦ : ٢٣ًويف إرميا أيضا 
 ) .إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا

ُفهـذه شــهادة أنبيـائكم بــأنكم سـوف حترفــون كـالم اهللا ونحــن معــارش 
 سبحانه يف كتابه العظيم أنكم قمتم بتحريـف مـا أنـزل املسلمني قد اخربنا اهللا

 .عليكم من ربكم 
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ :قال تعاىل

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç   ]٧٥:البقرة[. 
 A @ ? < = > ; : 9 8 7: وقال تعاىل

B C D E F G H I J K L M N N O   

 .]٧٩:البقرة[
 اهلاشـمي القـريش العـريب هذا كالم اهللا املنزل عىل نبيه حممد بـن عبـد اهللا

التـي أنزلـت  اهللا جل وعال بتحريف اليهود والنصارى للكتب الساموية خيربنا
 فمن أين لكم قدسية الكتاب املقدس وأنـه كـالم اهللا وغـري ۏ عىل أنبيائهم

 حمرف أجيبونا ؟ 
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٢٥

 
 املتداولـة بـني أيـدي  أن هذه األناجيـل األربعـة-هداك اهللا للحق-علم ا

 ما يف مل إنام هي كتابات ملؤلفني حررواواملعتمدة عند مجيع كنائس العا النصارى
إنجيل متى ، إنجيـل : ُهذه األناجيل والتي سميت بأسامئهم وكتبوا صدورهم

ُمرقس ، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، ونحن معارش املسلمني الذين آمنا بعيـسى 
ً نبيا ورسوال من اهللا ڠ نطالب النصارى بـأن يأتوننـا .  ومبرشا برسالة حممدً

ــه ڠبإنجيــل عيــسى   C D :قــال تعــاىل.  الــذي أنزلــه اهللا علي
E F G   ]٤٨:عمران آل[. 

 - , + * ( ) ' & % $ # " ! :وقوله تعاىل

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;   

  .]٤٦:املائدة[
 Q R S T U V W X Y Z :وقوله تعاىل

 . ]٢٧:احلديد[   ]
هذه النصوص القرآنية تثبت لنا أن هناك إنجيال واحدا وهو إنجيل عيسى 

  . بل أن أصحاب األناجيل مل يذكروا سوى إنجيل واحدڠ
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 ٢٦ 

وبعدما أسلم يوحنا جـاء يـسوع إىل اجلليـل «  ،١٥- ١٤ : ١ففي مرقس 
. ويقـول قـد كمـل الزمـان واقـرتب ملكـوت اهللا . يكرز ببشارة ملكوت اهللا 

  .»آمنوا باإلنجيلفتوبوا و
ومـن .  فإن من أراد أن خيلص نفسه هيلكها «  ، ٣٥ :٨وكذلك يف مرقس 

  .»هيلك نفسه من أجيل ومن أجل اإلنجيل فهو خيلصها 
احلق أقول لكم حيثام يكرز هبـذا اإلنجيـل يف «  ، ٩ : ١٤ًوأيضا يف مرقس 

ًكل العامل خيرب أيضا بام فعلته هذه تذكارا هلا  ً ُ«. 
 بأنـه ڠصاحب هذه العقيدة التي اعتقدها النصارى بعيـسى بل بولس 

  .ڠذكر إنجيل عيسى  - تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا -ابن اهللا أو هو اهللا 
فـأنكم تـذكرون أهيـا «  ، ٩ : ٢ففي رسالة بـولس األوىل إىل تـسالونيكي 

ً وهنارا ال ًإذ كنا نكرز لكم بإنجيل اهللا ونحن عاملون ليال. األخوة تعبنا وكدنا 
 . »نثقل عىل أحد منكم

فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخـادم اهللا «  ، ٢ : ٣ويف الرسالة نفسها لبولس 
 .»إيامنكم والعامل معنا يف إنجيل املسيح حتى يثبتكم ويعظكم ألجل

هذا كالم بولس وهنا عندما يقول إنجيل اهللا أي الكتاب الذي أوحـى اهللا 
ل إنجيل املـسيح أي اإلنجيـل الـذي آتـاه اهللا  وعندما يقوڠبه لنبيه عيسى 

أما ما كتبه هؤالء املؤرخـون فهـو لـيس بكـالم اهللا بـل . للمسيح وأنزله عليه 
  .قاموا بتحريف كثري من النصوص عىل أهوائهم وما تشتهي أنفسهم
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٢٧
فهذا لوقا صاحب اإلنجيـل الثالـث كـام ورد يف العهـد اجلديـد يقـول يف 

إذا كان كثريون قد أخذوا بتأليف قـصة «بة إنجيله اإلصحاح األول يف بدء كتا
ُوا منـذ معـاينني وخـداما ُيف األمور املتيقنة عندنا كام سـلمها إلينـا الـذين كـان ُ ُ

ُرأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل يشء من األول بتدقيق أن أكتب إليك . للكلمة ُ ً
  .»ُلتعرف صحة الكالم الذي علمت به. أهيا العزيز ثاوفليس 

عرتف كثري من علامء النـصارى وبـاحثوهم أن هـذه األناجيـل مـن وقد ا
اخرتاع البرش، فقد قال الكاهن غريفيت جونس عميد الكلية املتحـدة يف بـراد 

إهنا عمل أديب حمرر قد عاجلها بعض املحررين بـبعض احلريـة « فورد بانجلرتا 
 . )١(»ومن غري القدر الكايف من املهارة
وتصفح األناجيل وحده يكفـي إلقناعنـا « ري وقال الربوفسور شارل جنيب

بأن مؤلفيها قد توصـلوا إىل تركيبـات واضـحة التعـارض لـنفس األحـداث 
واألحاديث ، مما يتحتم معـه القـول بـأهنم مل يلتمـسوا احلقيقـة الواقعيـة ، ومل 

بـل عـىل العكـس مـن . دثه علـيهم ًيستلهموا تأرخيا ثابتا يفرض تسلسل حوا
 .)٢(»خطته اخلاصة يف تنسيق وترتيب مؤلفهاتبع كل هواه و: ذلك

وهذا علم من أعالم الكنيسة القبطية املرصية وصاحب كتاب املـدخل إىل 

                                                 
  .) ٣٧٠ص (مصادر النرصانية لدكتور عبد الرزاق عبد املجيد  )١(
  . )٣٧٠ص(ً نقال عن املصدر السابق )٢٨ص(] ن .م [ )٢(
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 ٢٨ 

أن مجعهم هلذه األقـوال واألحـداث إنـام «  الكتاب املقدس حبيب سعيد يقول
 .)١(»كان الستعامهلم اخلاص

ت أو  إن أشكال الكلام«  ويقول األب بنو األستاذ بمعهد الكتاب املقدس
 نفس صحة التـي كانـت الروايات املستخلصة من تطور مديد للعرف ليس هلا

، وإن بعــض قـراء هــذا الكتـاب سيدهــشون أو  لتلـك التـي هــي يف األصـل
ينزعجون عندما يعلمون أن كلمة املـسيح تلـك أو أن ذلـك الرمـز ، أو ذلـك 

ع مـن البحـث اخلرب عن مصريه مل تكن أما بالنسبة إىل الذين مل يألفوا هذا النـو
 ثـم علـق عليـه »ًالتارخيي فيمكن أن يكون هذا مصدرا للدهشة بل للفضيحة 

هذا ، أننا لدى قراءتنـا اإلنجيـل ، ال  وخالصة كل« : بقوله موريس بوكاي.د
 .)٢(» ڠنوقن بأننا نتلقى كالم عيسى 

ّمتـى : فهذه أقوال املنتـسبني هلـذا الـدين يعتقـدون أن األناجيـل األربعـة
قــا ويوحنــا ليــست بكــالم اهللا بــل هــي مــن كتابــات مؤلفيهــا ومــرقس ولو

 .واخرتاعاهتم وأهوائهم، ومن هذا الكالم الذي قالوه كثري، ويكفينا هذا 
ٌ بل الطعن يف هـذه األناجيـل طعـن يف رشعيتهـا لـدى النـصارى ألهنـم  ُ
يعلمون أن هذه األناجيل األربعة هي التـي نالـت رشعيـة املجمـع املـسكوين 

                                                 
  .) ٢٩ص( »إنجيل يوحنا« حممدعيل زهران يف كتابه .ذا مانقله عنه د ه)١(
 »التـوراة واإلنجيـل والقـرآن والعلـم« يف كتابه  موريس بوكاي .كام نقل عنه د )٢(

  .)٩٦ص(
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٢٩
حتت رئاسة اإلمرباطور قسطنطني   م٣٢٥عقد يف مدينة نيقية سنة األول الذي 

وعدت الكنائس أمجعها هذه املقررات التي صدرت . الكبري وإرشافه وتوجيهه
ُمن املجمع أعاله بأهنا مقدسة ورشعية واألخـذ هبـا واجـب ورضوري ومـن 

 .ٌخالف هذه املقررات فله عذاب عظيم 
ضا عجيبا بينها بـل التنـاقض يقـع يف والذي يطالع هذه األناجيل جيد تناق
يسوع يعظم سمعان بطرس تعظـيام : اإلنجيل الواحد، وانظر إىل هذا التناقض

 .... عجيبا ثم يف اإلصحاح نفسه ولكن بعده بقليل يذمه ويدعوه بالشيطان 
أنت املسيح ابن اهللا :  فأجاب سمعان بطرس «  ،١٩ – ١٦  :١٦ففي متى 

كـشف لـك هـذه احلقيقـة  ما! ئا لك يا سمعان يونا هني: فقال له يسوع: احلي 
وعـىل . أنت صخر : وأنا أقول لك . أحد من البرش بل أيب الذي يف السموات 

وسـأعطيك . وقوات املـوت لـن تقـوى عليهـا . هذا الصخر سأبني كنيستي 
وما . فام تربطه يف األرض يكون مربوطا يف السامء . مفاتيح ملكوت السموات 

 ، ٢٣- ٢٢ : ١٦ ويف اإلصحاح نفسه » يكون حملوال يف السامء حتله يف األرض
لـن تلقـى هـذا ! يا سـيد . فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول ال سمح اهللا « 

أنت عقبة يف طريقـي ألن ! فالتفت وقال لبطرس ابتعد عني يا شيطان ! املصري
 . »هذه أفكار البرش ال أفكار اهللا أفكارك

 بطرس وجيعل املسيح احلـالل واحلـرام الـذي كيف يزكي املسيح سمعان
يقوله بطرس هو الذي يقوله الرب ولكن بعدها ببضعة أرقام خياطـب املـسيح 

 !بطرس ويسميه شيطانا
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 ٣٠ 

فام هذا التناقض وبأي قول نأخذ ؟ هذا يف متى، بل قال املسيح هذا الكالم 
 عـىل كـل مـا تربطونـه: احلق أقول لكم «  ، ١٨ :١٨جلميع تالميذه ففي متى 

ًوكل ما حتلونه عىل األرض يكـون حملـوال يف . ًاألرض يكون مروطا يف السامء 
 ومل يستثني يسوع يف كالمه هذا هيوذا اخلائن من هذه التزكية فـأن قـال »السامء 

أقول لك أمل تقولـوا . القوم أن هيوذ مل يقم باخليانة حني قال املسيح هذا الكالم 
فكيف مل يستثنيه مـن  )عاىل اهللا عام تقولون ت(أن يسوع هو الرب ويعلم الغيب 

 !!ًهذه التزكية وهو يعلم مسبقا أنه سوف يسلمه 
 وهناك الكثري من هـذه التناقـضات واالختالفـات، ولـو راجعنـا مـيالد 
املسيح كام ورد يف إنجيل لوقا، وهل املسيح ولد يف الشتاء كام يـدعي القـوم يف 

 ! عفهم هبذا التأريخ الذي يدعوه  ديسمرب ؟ ولكن النص يف لوقا ال يس٢٥
وكان يف تلـك الكـورة رعـاة متبـدين حيرسـون «  ، ١١ - ٨ : ٢ففي لوقا 

ُوإذا مالك الرب وقف هبـم وجمـد الـرب أضـاء . حراسات الليل عىل رعيتهم 
ًحوهلم فخافوا خوفا عظيام فقال هلم املالك ُال ختـافوا فهـا أنـا أبـرشكم بفـرح : ً

ُ أنه ولـد لكـم اليـوم يف مدينـة داود خملـص هـو عظيم يكون جلميع الشعب ، ُ ِ ُ
 .»املسيح

؟ نص الذي أمامكم اآلن ما هي فحواههذا ال: أنا أخاطب عقول النصارى
عندما يكون وقت الرعي يف احلقول املجاورة لبيت حلم املدينـة التـي : ُأجيبكم

فمن االستحالة أن يكـون هـذا الوقـت الـذي . برش املالك بوالدة املسيح فيها
يرعى فيها الرعاة هو الشتاء ألن هذه األماكن تنخفض فيها درجات احلرارة يف 
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٣١
الشتاء وخاصة يف الليل بل تتكاثر الثلوج يف هذه األماكن وفوق تالهلا ومعلوم 
ُلكل من له أدنى خربه من الرعاة أن ليل الشتاء البارد ليس هو الوقت املناسب 

 .للرعي
 ٢٥وجد أساس للعقيدة القائلة بأن يوم ًغالبا ال ي« :ويقول األسقف بارنز

ديسمرب كان بالفعل يـوم مـيالد املـسيح ، وإذا مـا كـان يف مقـدورنا أن نـضع 
ًل يف احلقـول ، قريبـا موضع اإليامن قصة لوقا عن امليالد مع ترقب الرعاة باللي

، فإن ميالد املسيح مل يكن ليحدث يف الشتاء حينام تنخفض درجة من بيت حلم
ًال وتغطي الثلوج تالل أرض اليهودية ، ويبدو أن عيـد ميالدنـا قـد احلرارة لي

  .)١(» بعد امليالد ٣٠٠اتفق عليه بعد جدل كثري ومناقشات طويلة حوايل عام 
اإللـه . فليس هناك أي يشء أصيل يف الدين املسيحي « :ويقول دان براون

ًب أيـضا بـابن والذي يلقـ-ًالفاريس مثرا مثال الذي يعود إىل ما قبل املسيحية 
 كان قد ولد يف اخلـامس والعـرشين مـن ديـسمرب وعنـدما -العامل الرب ونور

وباملناسبة ، إن اخلـامس . ًمات دفن يف قرب حجري ثم بعث حيا بعد ثالثة أيام 
 .)٢(»ًوالعرشين من ديسمرب هو ذكرى ميالد أوزيريس وأدونيزوس أيضا 

تفلوا بخمـس وعـرشين وهناك كثري من الشعوب قبل ميالد املسيح قد اح
 .ديسمرب

                                                 
 »النـرصانية واإلسـالم«ً نقال عن كتاب »ظهور املسيحية لألسقف بارنز«كتاب  )١(

  .)٢٣٧ص(
  .)٢٦١ص( »شيفرة دافنتيش« )٢(
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 ٣٢ 

 ديـسمرب كعيـد مـيالد رهبـم ٢٥ففي الرشق األقىص احتفل الصينيون بــ 
  .جانغ يت 

والدة اإلله اهلندويس كريشنا هي الوالدة األبرز مـن بـني آهلـة اهلنـد فقـد 
 ٢٥كانت يف منتـصف ليلـة اخلـامس والعـرشين مـن شـهر رسافانـا املوافـق 

 . ً اليوم من اهلندوس تقديسا لبوذا البوذيون هذا وقد جلب .ديسيمرب
ُوكذلك كريس اإلله الكلداين أيضا ولد يف نفس اليوم يف آسيا الـصغرى . ً

تعـاىل ( »ابـن اهللا«وقبله بخمسة قرون عـاش املخلـص ) ًتركيا حاليا ( بفرجييا 
 . ديسمرب ٢٥أتيس الذي ولدته نانا يف يوم ) . اهللا

إلنجليزي كانوا حيتفلـون وكذلك األنجلوساكسون وهم جدود الشعب ا
يف هـذا .  ديسيمرب عىل أنه مـيالد إهلهـم جـاو وابـول٢٥قبل جميء املسيحية بـ

الـشخص الثـاين مـن الثـالوث اإلهلـي . ًاليوم أيـضا اإللـه االسـكندنايف ثـور
 .االسكندنايف ولد يف نفس اليوم كذلك

 ٢٥والسنة عند الليتوانيني كانت تبدأ عند انقالب الـشمس يف الـشتاء أي 
ًهذا الوقت نفسه كان يوما هبيجـا عـىل الـروس . ديسيمرب وهو عيد كاليدوس ً

ُالقدماء فهو يوم مقدس يدعى عيد كوليـادا، وقبلهـا بثالثـة أيـام يكـون عيـد 
. كوروتشن وهو اليوم الذي يقوم الكاهن بعمل طقوس خاصة ليـوم كوليـادا

 ميالد املخلص كان هناك عيد) قبل والدة املسيح(بسوريا والقدس وبيت حلم 
 ديـسيمرب كانـت النـساء باليونـان القـديم ٢٥يف يـوم .  ديـسيمرب٢٥أتيس يف 

 وكان ذلك »يولد لنا ابن هذا اليوم«: تغمرهم الفرحة وهم يغنون بصوت عال
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ُجلب هـذا اليـوم كعيـد لإللـه . يقصد به ديونيسس االبن املولود لإلله األكرب

ّباخوس وذلك من بعض عباده الروم   .)١(ىل إله الشمس سول إنفيكتوسومنه إُ
فأقول لكل من يبحث عن احلق إن امليالد الذي حيتفل به قومك ما هـو إال 

  .ڠُاعتقاد لدى عباد األوثان ورسق منهم لكي جيعلوه يوم ميالد املسيح 
ــول د  ــار . ويق ــالوا«ســهيل زك ــاد الغــربيني ق ــري للدهــشة أن النق : واملث

 أهنا الكتابات األقدم ، هي بالفعل مل تكتب واألناجيل التي عدهتا الكنيسة عىل
ًقبل منتصف القرن الثاين، ومل يعرف كتاهبا كثريا حـول الـبالد وحـول احلقبـة 
التارخيية التي يكتبون عنها وحتتوي األناجيل عـىل أخطـاء جغرافيـة وتارخييـة 
ًكثرية جدا ، فقد ذكروا حيوانات ونباتات مل تكن موجـودة يف تلـك األيـام يف 

اخلنـازير التـي آمـن اليهـود بنجاسـتها : من ذلك عىل سبيل املثـال ( طني فلس
، ًي مكان آخر، من ذلـك مـثال اخلـردلولذلك مل يربوها ، أو أهنا مل توجد يف أ

حلوادث ًوقد مزجوا أيضا بني ا) وصف بمثابة شجرة كبرية ذات أغصانالذي 
 الـذي Herodلـك امل: من ذلك عىل سـبيل املثـال ( ،واألفراد يف أوقات خمتلفة
 الذي حكم سوريا يف Quirinius امليالد ، وقورينيوس مات يف العام الرابع قبل
  .)٢(»العام السادس امليالدي

 هذه يشء قليل من التناقض بني األناجيل و يضع عالمات استفهام كثرية 
                                                 

  .)عيد امليالد( حتت عنوان )ويكيبيديا( »املوسوعة العاملية«ورد يف  )١(
  .)١٤ص( »األناجيل النصوص الكاملة« )٢(
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 حول هذه األناجيل األربعة التي يعتقد النصارى أهنا كالم اهللا، فإن كالم اهللا ال
 c d e f g :قال تعاىل يأتيه الباطل وال جتد فيه االختالف والتناقض

h i j k l m n o p   ]َفصلت ِّ  K L : وقال تعاىل]٤٢:ُ
M N O P Q R S T U V W X   ]٨٢:النساء[. 

W 
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ال بد من معرفة رجال األناجيل األربعة بعد ما ذكرنا أحوال أناجيلهم وما 

 .بدأ بام بدأ القوم، العهد اجلديد من مفاسد عقدية وتناقض بالروايات، ونفيها

 
هو الوي بن حلفي هذا ما يزعمه علامء الكنيسة ويقولون هو االسم الثاين 
ًملتى وهـو أحـد االثنـي عـرش رسـوال كـام تـدعي األناجيـل وكـان جابيـا يف  ً

  .)١(ان جيبي اخلراج للدولة الرومانيةكفرناحوم وك
وفـيام هـو جمتـاز رأى «   ،١٤ : ٢وسبب دخوله النرصانية ذكره مرقس يف 

 .ًالوي بن حلفي جالسا عند مكان اجلباية فقال له اتبعني فقام وتبعه
ًإنه مل يعـد مقبـوال :  ولنقل مجلة واحدة « ويقول الدكتور موريس بوكاي 

سم متى ُ ومل يذكر ا،)٢(»ڠعيسى  أحد أصحاب] أي متى[ اآلن بأن يقال إنه 
املرة األوىل عندما ناداه املـسيح ليتبعـه وهـو يف . يف العهد اجلديد سوى مرتني 

                                                 
ً نقـال عـن كتـاب )٤ص( »املبادئ املسيحية«ذكر ذلك حبيب جرجس يف كتابه  )١(

  . حممود عيل محاية. د)٤٨ص( »املقدسدراسات يف الكتاب «
  .)٨١ص( »التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم«كتاب  )٢(
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مكان عمله يف اجلباية واملرة الثانية عندما ذكر متى ولوقا أسامء التالميذ االثنـي 
 . عرش

 
ومن املعلوم لكل من قرأ األناجيل أن النصوص التي كتبها متـى مقتبـسة 

س، إذن فكاتب اإلنجيل هو متى العـشار الـذي رافـق املـسيح من إنجيل مرق
وهو أحد تالميذه فلام يقتبس نصوص من مـرقس الـذي كـان مل يبلـغ العـرش 
سنني أيام دعوة املسيح أليس احلق أن يقتبس مرقس من متى مجيـع النـصوص 

علـم مـن غـريه بحـال املـسيح كون األخري من التالميذ االثنـي عـرش وهـو أ
 .وأقواله

أن متى اعتمد يف إنجيله عىل إنجيل مـرقس ، فقـد « :منقذ السقار.  ديقول
كام اعتمد .  فقرة من فقرات مرقس الستامئة واالثني عرش ٦٠٠نقل من مرقس 

  ).M(عىل وثيقة أخرى يسميها املحققون 
يقول ج ب فيلبس أستاذ علم الالهوت يف الكنيسة اإلنجليزية يف مقدمتـه 

 كان يقتبس من إنجيل القـديس مـرقس ، وكـان إن القديس متى إلنجيل متى
ًينقحه حماوال الوصول إىل تصور أحسن وأفضل هللا، ويضيف القس فهيم عزيز 

أن اعتامد متى عىل مرقس حقيقة معروفـة لـدى ) املدخل إىل اإلنجيل(يف كتابه 
فإذا كان متى التلميذ هـو كاتـب اإلنجيـل فكيـف ينقـل مـن . مجيع الدارسني

التالميـذ مره عرش سنوات أيام دعوة املسيح؟ كيف ألحد مرقس الذي كان ع
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٣٧
؟ هل ينقل الـشاهد املعـاين لألحـداث عـن الغائـب االثني عرش أن ينقل عنه

 .)١(»يشهدها ؟ الذي مل
وقد أنكر كثري من علامء النرصانية نسبة إنجيل متى إىل متى العشار أو كـام 

ات الكثـرية حـول يزعمون الوي بن حلفي أحد التالميذ االثني عرش للـشبه
هذا اإلنجيل ومل نجد خماطبة من املسيح إىل متى يف هذا اإلنجيل سوى ما ذكرنا 
عند اجلباية ولو كانت هذه الرواية صحيحة وختـص متـى صـاحب اإلنجيـل 
لقال متى قال يل املسيح اتبعني فتبعته كونه هو الكاتب ولكـن جعلهـا بـصيغة 

 .الغائب 
 أنكر كثري مـن علـامء املـسيحية يف القـديم  وقد« منقذ السقار . وقد قال د

إن ( واحلديث صحة نسبة اإلنجيل إىل متى ، يقـول فاسـتس يف القـرن الرابـع 
، وكـذا يـرى القـديس ولـيمس) ن تـصنيفهاإلنجيل املنسوب إىل متى ليس م

ويقول ج ب فيلبس يف مقدمته إلنجيل ) حياة املسيح (واألب ديدون يف كتابه 
ديم هذه البشارة إىل احلواري متى ، ولكن معظم علـامء نسب الرتاث الق«متى 

إن إنجيل متى ليس من :  ويقول الربوفسور هارنج »اليوم يرفضون هذا الرأي
  .)٢(»تأليف متى احلواري ، بل هو ملؤلف جمهول أخفى شخصيته لغرض ما 

ومن لسان القوم ندينهم فهـذه أقـوال علامئهـم بخـصوص إنجيـل متـى 
 .كم أنه كالم اهللا وكاتبه فمن أين ل

                                                 
   .)٥١ص( »هل العهد اجلديد كلمة اهللا«ب نظر كتا ا)١(
 . منقذ السقارللدكتور )٥٢ص( »ديد كلمة اهللا ؟هل العهد اجل«انظر كتاب  )٢(
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أنه ملقب بمـرقس «  من هو مرقس؟ فقد جاء يف قاموس الكتاب املقدس

 .)١(»واسمه يوحنا 
ًوقيل مرقس هذا أمه كانت أختا لربنابا صـاحب اإلنجيـل الـذي ترفـضه 

 . الكنيسة
ال ! من هو مـرقس ؟«: بارنس ، أسقف برمنغهام بإنجلرتا. و.  أي ويقول

إن القـصص التـي قـصها ... أن يكون هو ابن أخت برنابا نعلم ومن الصعب
بطرس قد استخدمت ، ومن املمكن أن يكون ذلك بعد ما مـرت خـالل مجـع 

: نخلص إىل نتيجة وهي فإننا بذلك... ًورواية أناس كثريين واحدا تلو اآلخر 
ًأن مؤلف اإلنجيل حسب مرقس كان نرصانيا ، وحيث إن اآلرامية قـد بـدت 

 .)٢(»مه ، فهو هيودي أهنا لسان أ
ومل يكن مرقس من تالميذ املسيح وإنام كان من الرسل الـسبعني، ويقـول 

 .)٣(»إن املسيح كان يرتدد عىل بيته«علامء النصارى 
                                                 

 .)٥٦ص(ً نقال عن املصدر السابق )٨٥٣ص( »قاموس الكتاب املقدس« )١(
ً نقـال عـن كتـاب )١٠٩ - ١٠٨ص ( باللغـة اإلنجليزيـة »نشأة النرصانية« يف كتابه )٢(

 ).٤٢٦ص (عبدالرزاق عبد املجيد .  د»مصادر النرصانية«
 وحبيـب جـرجس يف كتابـه ،)٦٣ – ٦١ / ٢( »خ االمة القبطبيـةتاري«كام يف كتاب  )٣(

دراسـات يف «ًنقال عـن كتـاب  )٢١ص( »مرشد الطالبني« و،)٦ - ٥ص ( »املبادئ املسيحية«
 .)٥٦ص( حممود عيل.  د »الكتاب املقدس
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٣٩
وقد رافق مرقس بولس وبرنابـا للتبـشري يف أنطاكيـا وقـربص ثـم بعـض 

 .اجلهات يف آسيا الصغرى 

 
ومع أنه أقـدم « موريس بوكاي . د  ا كام يقولفهو أقرص األناجيل وأقدمه

بل قيل إن مرقس كتبـه  )١(»اري عيسىاألناجيل ولكن مل يكتبه حواري من حو
 !احلواري  عن سمعان بطرس

وليس هناك تأريخ منضبط لدى علامء النصارى بكتابة هذا اإلنجيل لكـن 
ا ليس  وقوله هذ)٢(» م ٦١ إن مرقس كتب إنجيله سنة « : حبيب جرجس يقول

عليه دليل وال توجد بينة عليه لتضارب األقوال فيه بـل قيـل إن إنجيـل متـى 
أقدم فتأريخ كتابة إنجيل مرقس اختلف فيه من قبل علامء النرصانية وحمققيهم 

مل يتفق شارحو الكتاب املقـدس يف تعـني « ولذلك قال األب أنطون صاحلاين 
 .)٣(»نجيل اليبني ذلكطوق اإلالزمان الذي كتب فيه مرقس إنجيله ، ومن

                                                 
 .)٨٤ص( »التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم«يف كتابه  )١(
، » يف الكتاب املقـدسدراسات«ً، نقال عن )٨ص ( »املبادئ املسيحية« يف كتاب )٢(

  .)٥٧ص(
ــرشق«يف  )٣( ــة امل ــسنة)٢٧( جملــد )٥٦٥ص( »جمل مــرقس (:  مقــال ،)١٩٢٩ ( ل

حممـود عـيل .  د »دراسات يف الكتـاب املقـدس«ً نقال عن كتاب )صاحب اإلنجيل الثاين
  .) ٥٧ص(محاية  
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 ٤٠ 

 
ختتلف املصادر النرصانية بتعيني شخصية لوقا وال يذكرون عن ترمجته إال 

إنـه رومـاين مـن : ومنهم من يقول .)١(فمنهم من يقول أنه من أنطاكيا. القليل 
 . )٣(إنه يوناين من اليونان: ومنهم من يقول. )٢(روما

يذكرها يف إنجيله وأنـه رجـل ومنهم من ادعى أنه طبيب للوصفات التي 
 ٢-١:١نه قال يف مقدمة إنجيله مثقف لذا تراه يقص يف إنجيله القصص حتى أ

إذ كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا ، كـام سـلمها إلينـا «
 .»ًالذين كانوا منذ البدء معاينني وخداما للكلمة 

 
ة والقانونية لدى الكنيسة وهو عبارة عن رسالة فهو ثالث األناجيل املقدس

 كـام ذكـر هـو يف مقدمـة إنجيلـه كتبها وأرسلها إىل شخص يـدعى ثـاوفيلس
ويتفق علـامء النـصارى أن لوقـا مل يعـارص املـسيح ومل يكـن أحـد ) ٤-١:١(

إن لوقـا «ويقول موريس بوكاي . ًتالميذه كام دونه هو يف مقدمته املذكورة آنفا 
 .)٤(»]قصاص بارع [ن مؤرخ ويف نظر األب كنفرسيف نظر كوملا

                                                 
ــرصي  )١( ــابيوس القي ــر يوس ــدائرة الربيط)١١٦ص() ن . م(انظ ــة  وال  microاني

)٦/٣٨٤.(  

  .) ٣٢٨(  جلورج بوست»قاموس الكتاب املقدس«انظر  )٢(
  . املصدر السابق)٣(
  .)٩٧ص( »التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم«يف كتابه  )٤(
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٤١
 

وهو صـياد سـمك مـن اجلليـل وهـو أخـو . هو يوحنا بن زبدي الصياد 
يعقوب وقيل إنه من القريبني للمسيح ومن الذين يـودهم وحيـبهم وهـو مـن 
أقاربه وقيل إن أمه سالومة أخت مريم والدة املسيح كام رصح يوحنا بذلك يف 

ُوكانت واقفات عند صليب يسوع أمـه وأخـت أمـه «  ٢٧ – ٢٥  :١٩إنجيله  ُ
ُيسوع أمه والتلميذ الذي كان حيبه  كلوبا ومريم املجدلية ، فلام رأى مريم زوجة

ُواقفا قال ألمه يا امرأة هو ذا ابنك وثم قال للتلميذ هي ذي أمك ، ومن تلـك  ً
 .»الساعة أخذها التلميذ إىل خاصته

 
ابع األناجيل وهو أكثر األناجيل أمهية فهـو خيتلـف عـن األناجيـل  فهو ر

أنـه عـامل «الثالثة بأسلوبه ويف نقل األحداث وتوارخيها ويقـول األب روغيـه 
 .)١(»آخر

م ٩٨ – ٦٨ويــرى املحققــون أن كتابــة إنجيــل يوحنــا كانــت بــني ســنة 
م مـن واختلفوا كعادهتم بإثبات التأريخ الصحيح لكتابة هـذا اإلنجيـل فمـنه

 أو ٦٨ ألف اإلنجيـل الرابـع سـنة «  ويقول هورن »٩٨أنه كتب سنة «: يقول
 .)٢(»٩٨ أو سنة ٨٩ أو سنة ٧٠سنة 

                                                 
  ).٩٠ص( املصدر السابق )١(

  .)٦٢ص (»حمارضات يف النرصانية«هرة  عن أبو زًنقال )٢(
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 ٤٢ 

هذه نبذة خمترصة عن األناجيـل األربعـة ومـن كتبهـا وقـد يـرى القـارئ 
املنصف بعد قراءته هلـا أهنـا ليـست مـن كـالم اهللا بـل هـي بعـض القـصص 

فكتبوها حتى قال الكاتب الفرنيس مـوريس والروايات التي استحسنها كتاهبا 
وال نعرف اليـوم إال . فقد اختلط الوحي بكل هذه الكتابات « موكاي ما نصه 

ًما تركه لنا منه الذين عاجلوا نصوصه حـسب هـواهم ووفقـا للظـروف التـي 
 .)١(»ا فيها ، والرضورات التي واجهوهاِوجدو

جهـد بذلـه يف دراسـة وهذا الكالم من هذا الكاتب ما تكلـم بـه إال عـن 
ًاألناجيل ومن كتبها فأصبح مميزا بنقده هلذه الروايات التي يـدعي القـوم أهنـا 

 . ُكالم اهللا فيفند ما يقولون ويبني أهنا من أهواء من كتبها واهللا املستعان 
 ُ ويزيد ذلك وضوحا ما قاله الربوفسور األب عبد األحد داود اآلشـوري

ن األسئلة ذات األمهية فنقول ملاذا مل يكتـب نحاول أن نسأل سلسلة أخرى م«
ًهؤالء الرسل اليهود واإلنجيليون بلغته اخلاصة بل كتبوا مجيعا باليونانية وأين 

ويعقـوب ) يوحنـا (ويوحنـان ) سـمعان بطـرس ( تعلم الصياد شمعون كيفا
؟ أين تعلم هؤالء اللغة اليونانية من أجـل ) متى ) (ميثاي (واجلايب ) جيمس (

 سلسلة من الكتب املقدسـة ؟ وإذا مـا قلـتم إن الـروح القـدس علمهـم كتابة
 القدس لـيس بمعلـم نحـو أضحوكة فالروح فإنكم جتعلون من أنفسكم جمرد

وهذه األناجيـل األربعـة عـىل سـبيل املثـال مل ) إىل أن قال  ( ،ورصف ولغات
ذلك أهنـا تصل إىل درجة الرتمجة بل أهنا النسخة األصلية اليونانية وأسوأ ما يف 

                                                 
  .) ٣٠ص (»آن والعلملتوراة واإلنجيل والقرا«يف كتابه  )١(
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٤٣
ًحمرفة حتريفا سيئا نتيجة ما حصل من تصحيح متأخر ً«)١(. 
ًوهـو كـان رئيـسا للطائفـة   وهذا كالم من كان حربا من أحبار النـصارى

قبـل أن يـرشح اهللا ) شـامل العـراق (الروم الكاثوليك الكلـدانني يف املوصـل 
ن أن اهتدائي لإلسالم كان ال يمك« صدره لإلسالم وقال عن هدايته لإلسالم

ًيكون معزوا ألي سبب سوى عناية اهللا القـدير، وبـدون هدايـة اهللا فـإن كـل 
واجلهود األخـرى املبذولـة للوصـول إىل احلقيقـة مل تكـن  األبحاث والتعاليم

أصبحت نقطة حتويل  جمدية ، واللحظة التي آمنت فيها بوحدانية اهللا ونبيه حممد
 .)٢(»نحو السلوك النموذجي املؤمن

 كل نرصاين أن يكون كهذا املطـران، يف البحـث والـصدق مـع  فأنا أدعوا
اهللا، وليتحرر من عبودية البرش إىل عبودية رب البرش ويقدم احلـق عـىل اخللـق 

 .واهلدى عىل الظالل
فإن بعض األناجيل التي حاول قسطنطني حموهـا مـن «ويقول دان براون 

 ١٩٥٠ر امليت عـام فقد تم العثور عىل وثائق البح. الوجود متكنت من النجاة 
كـام عثـر عـىل الوثـائق . خمبأة يف كهف بالقرب من قمران يف صـحراء النقـب 

 .  عند واحة محادي ١٩٤٥القبطية عام 
وقد حتدثت تلك الوثائق عن كهنوت املسيح بمـصطلحات إنـسانية متامـا 

                                                 
  .)١٣٧-١٣٦ص ( »يف الكتاب املقدس ملسو هيلع هللا ىلصحممد «يف كتابه  )١(
  .» عن الربفسورةنبذ«املصدر السابق )٢(
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 ٤٤ 

َومل ال يفعل ؟ حيث  باإلضافة إىل أهنا روت قصة الغريل احلقيقية تلك الوثائق،
الوثائق تلقي الضوء عىل تناقضات وفربكات تارخيية فاضحة تؤكد بشدة أن إن 

اإلنجيل احلديث كان قد مجع ونقح عىل يد رجال ذوي أهداف سياسية تـتجىل 
ريه لتـدعيم بنرش أكاذيب حول ألوهية اإلنسان يسوع املـسيح واسـتخدام تـأث

 .)١(»قاعدة سلطتهم ونفوذهم
ل وها هم كتاهبا وهاهم أبناء جلدهتم فها هي األناجي :قال أنور السعدون

َقدسيتها فلم هذا التعصب والتكابر عىل احلق وادعاء الباطل واحلرص  يفندون
 % $ # " ! :ُعىل نرشه والصد عن احلق وأهله قال تعاىل

 فإن احلق واضح وضوح ]٧١:عمران آل[ * ( ) ' &
البصرية ُالشمس وإن الباطل وإن زين ببعض األكاذيب فإن وضوحه ألهل 

وملن يبحث عن احلق بني ومكشوف، ولكن الذي يتغافل عن هذه األباطيل 
ُوهذه التحريفات ويزينها بزينة الشيطان ويسوق هلا ويدعو بكل ما استطاع من 

 8 7 :قوى هلذا الباطل لفوائد جيتنيها يف هذه الدنيا الفانية، قال تعاىل
9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

H I J K L M N N O   ]٧٩:البقرة[. 

W 
                                                 

  . ترمجة سمة حممد عبد ربه)٢٦٣ص( »شيفرة دافنيش«يف كتابه  )١(
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 .التناقض بني العهد القديم واجلديد *  

http://kotob.has.it



 
       

 

 

http://kotob.has.it



 
 
 

٤٧

 
ي يعده هذه بعض االختالفات والتناقضات بني أسفار العهد القديم الذ

اليهود والنصارى كالم اهللا وأنه وحي من اهللا وسيجد القارئ أن هذا التناقض 
واالختالف ال يصدر إال من البرش بل سيجد التناقض يف السفر الواحد، 

 K L M N O P Q R S T :وصدق اهللا سبحانه يف قوله تعاىل

U V W X   ]٨٢:النساء[.  
- يف اليوم السابع من عملـه الـذي وفرغ اهللاُ« ، ٢ : ٢ ففي سفر التكوين 
 .»وم السابع من مجيع عمله الذي عملفاسرتاح يف الي. عمل 

 ُإله الدهر الرب خـالق. أما عرفت أم مل تسمع «  ، ٢٨ : ٤٠ويف إشعياء * 
ُأطراف األرض ال يكل وال يعيا ِ«. 

يف هذين النصني تناقض واضح ففي التكوين أن اهللا عز وجل وتعاىل عـام 
 أصابه التعب بعد اجلهد الـذي قـام بـه بخلـق املخلوقـات فاسـرتاح، يقولون

 من صفات خلقه وهو اخلالق والعياذ باهللا يتهمون اهللا بالنقص ويعطوه صفات
 . العظيم

 A B @ ? :والنص اآلخر يوافق ما قاله اهللا تعاىل
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 ٤٨ 

C D E F G H I J K   ]أي من إعياء وال نصب وال ]٣٨:ق 
 .تعب 
-  ُفقال الرب ال يدين روحي يف اإلنسان إىل األبد «  ،٣ : ٦يف التكوين .

 .»ُلزيغانه هو برش وتكون أيامه مائة وعرشين سنة
وعاش سام مخس مئة سنة ، وعاش أرفكشاد «   ،٢٣ : ١١ويف التكوين * 

وعـاش عـابر  أربع مئة وثالث سنني ، وعاش شالح أربع مئـة وثـالث سـنني
لج مئتي وتسع سـنني ، وعـاش رعـو مئتـني أربع مئة وثالثني سنة ، وعاش فا

 .»وسبع سنني ، وعاش رسوج مئتي سنة 
فبأي نص نأخذ النص األول حيدد لنا عمر اإلنـسان وهـو أبـدي والـنص 
اآلخر يناقض النص األول؛ ألن األعامر فيه جتاوزت بكثري العمر املحدد فهـل 

 النص الثاين نسخ النص األول أم ماذا ؟
- وأخــذوا لــوط ابــن أخــي أبــرام وأمالكــه « ، ١٢ : ١٤ ويف التكــوين

 .»ومضوا 
ُ فلام سمع أبرام أن أخاه سبي «  ،١٤ويف نفس اإلصحاح برقم *  ُُ«. 

 أم أخوه ؟  هل لوط ابن أخي إبراهيم
- وبنو بنيامني بالع وباكر وأشـبيل وجـريا ونعـامن «  ،٢١ : ٤٦ التكوين

 .»وإحيي وروش ومفيم وحفيم وأرد 
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٤٩
 .»ثالثة :  لبنيامني بالع وباكر ويديعئي«  ،٦ : ٧يام األول ويف أخبار األ* 
ُوبنيامني ولد بالع بكره وأشبيل الثـاين «  ،١ : ٨ويف أخبار األيام األول * 

 .»لثالث ونوحه الرابع ورافا اخلامسوأخرخ ا
يف النص األول بنيامني له عرشة أوالد ويف النص الثاين له ثالثة من الولـد 

َث له مخسة أوالد فأين باقي العرشة ومل أخفاهم صاحب أخبار ويف النص الثال
 !!!!األيام األول 

وصاحب أخبار األيام األول يناقض نفسه فبعد إصحاح واحد يـدعي أن 
 .أوالد بنيامني مخسة لعله نسى أنه ذكرهم ثالثة 

 فيا أهيا املنصفون يا من تبحثون عن احلـق هـل هـذا كـالم اهللا؟ وهـل اهللا 
 ! : وقال تعاىل ،]٦٤:مـريم[   è é ê ë: اه، قال تعاىل ينسى؟ حاش

 . ]٥٢:طه[   , + * ( ) ' & % $ # "
هذا كالم اهللا يا من تبحث عن احلق وترجو النجاة فقارن بني كالم اهللا 
وكالم البرش وبعد ذلك أصدع باحلق فإن كالم اهللا ال يأتيه الباطل وال يوجد 

 c d e f g h i j : قال تعاىليف آياته أي تناقض أو اختالف ،
k l m n o p   ]َفصلت ِّ ُ:٤٢[. 

 جعل جريا ولـد لبـالع«  ،٣برقم  : ٨ويف أخبار األيام يف اإلصحاح نفسه 
 . »وجعل نعامن ولد آحود 
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-ــوين ــفر التك ــذا « ، ٣٥ – ١٥ : ٢٩  يف س ــن ه ــام م ــذه األرق ويف ه
 .»الباننتا خاله  تزوج بأختني ومها ليئا وراحيل أبڠاإلصحاح أن يعقوب 

وال تأخذ امرأة عىل أختها للرض لتكشف «  ، ١٨ : ١٨ويف سفر الوبني  * 
 .»عورهتا معها يف حياهتا 

 النبي املعصوم جيمع بني أختني حتته وهو ڠأليس هذا تناقض، يعقوب 
 !حمرم ومن يفعل ذلك يكون متنجس أال يعلم ذلك؟

- رش الذي قال إنـه يفعلـه فندم الرب عىل ال«  ،١٤ : ٣٢ يف سفر خروج
  .»بشعبه

والرب نـدم ألنـه ملـك شـاول عـىل « ، ٣٥ : ١٥ويف صموئيل األول * 
 .»إرسائيل 

 .»وال ابن إنسان فيندم . ًليس اهللاُ إنسانا فيكذب «  ،١٩ : ٢٣ويف عدد * 
 :كـان يقـول ملسو هيلع هللا ىلص عـن النبـي ڤينسبون الرش هللا والعياذ باهللا، وعن عيل 

 .)١(»رش ليس إليكواخلري كله يف يديك، وال«
بعدم احلكمة ألنـه ينـدم عـىل احلكـم الـذي  ويصفون اهللا سبحانه وتعاىل

يتخذه وهذه صفات البرش يصفون هبا اهللا، عليهم مـن اهللا مـا يـستحقون، ثـم 
 .النص اآلخر يناقض ما يقولون وهو احلق 

                                                 
  .قطعة من حديث رواه مسلم  )١(
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- ُوهرب أرام مـن أمـام إرسائيـل وقتـل «  ،١٨ : ١٠ يف صموئيل الثاين َ
مركبة وأربعـني ألـف فـارس ورضب شـوبك رئـيس  ن أرام سبعة مئةِداود م

 .»جيشه فامت هناك 
وهرب أرام من أمام إرسائيل وقتل «  ،١٨ : ١٩ويف أخبار األيام األول * 

 رئـيس ألف راجـل وقتـل شـوبك. داود من أرام سبعة آالف مركبة وأربعني 
 .»اجليش

هـذا . ة آالف مركبـة ٍيف صموئيل سبعة مئة مركبة ويف أخبار األيـام سـبع
ٌفرق شاسع ولعل من يلوي النصوص من القوم يقول الفرق صفر ولعله خطأ 

وأربعـني ألـف (ل الثـاين يقـول من النساخ، فأقول وباهللا التوفيق نص صموئي
فهذا االخـتالف مـا ) وأربعني ألف راجل ( ونص أخبار األول يقول ) فارس

! فرق بني الفـارس والراجـلتعلمون التقولون فيه؟ هل هو صفر؟ لعلكم ال 
ًفيا من تبحثون عن احلق الفارس من يمتطي فرسا والراجـل هـو الـذي يـسري 

 .عىل قدميه 
- ُوعاد فحمي غضب الرب عىل إرسائيـل « ، ١ : ٢٤ يف صموئيل الثاين

ِفأهاج عليهم داود قائال امض وأحص إرسائيل وهيوذا ِ ً«. 
ــام األول *  لــشيطان ضــد إرسائيــل ووقــف ا«  ،١ : ٢٠ويف أخبــار األي

 .»وأغوى داود ليحيص إرسائيل
وهذا تناقض ال خيفى عىل ذي لب، صموئيل يـذكر أن الـرب هـو الـذي 
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أغوى داود وأهاجه بإحصاء بني إرسائيل، ويف النص اآلخر يذكر أن الشيطان 
هو الذي أمر بذلك، فهل الرب عند كتاب األسفار هو الشيطان؟ أعوذ باهللا مما 

 .كتبت أيدهم 
- ًوملا قام داود صباحا كان كـالم « ،١٣ – ١١ : ٢٤ ويف صموئيل الثاين

ثالثة . ُأذهب وقل لداود هكذا قال الرب. ًالرب إىل جاد النبي رائي داود قائال 
فـأتى جـاد إىل داود . علـه بـكً عليك فاخرت لنفسك واحدا منها فافٌأنا عارض

ُم هتـرب ثالثـة أشـهر ُوأخربه وقال له أتاين عليك سبع سني جوع يف أرضك أ
  .»أمام أعدائك وهم يتبعونك أم يكون ثالثة أيام وبأ يف أرضك

رائـي داود  فكلم الـرب جـاد«  ، ١٢ – ٩ : ٢١ويف أخبار األيام األول * 
ً اذهب وكلم داود قائال هكذا قال الرب ثالثة أنا عارض عليـك فـاخرت :وقال

د وقال له هكذا قـال الـرب فجاء جاد إىل داو. ًلنفسك واحدا منها فافعله بك 
ُأما ثالث سنني جـوع أو ثالثـة أشـهر هـالك أمـام مـضايقيك . اقبل لنفسك 

ُوسيف أعدائك يـدركك أو ثالثـة أيـام يكـو  يف ٌاءُن فيهـا سـيف الـرب ووبـُ
 .»األرض

بأي نص نأخذ؟ بنص صموئيل الذي يقول فيه إن الرب قال سـبع سـنني 
ول فيه إن الـرب قـال ثـالث سـنني جوع أم بنص أخبار األيام األول الذي يق

 !!!!!!جوع ومن ثم سيف الرب مع الوباء يف األرض؟ 
- خليـل وكان لسليامن أربعون ألـف مـذود «  ،٢٦ : ٤ يف امللوك األول

 .»مركباته واثنى عرش ألف فارس
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ٍن أربعة آالف مذود خيـل وكان لسليام« ، ٢٥ :٩ويف أخبار األيام الثاين * 

 .» ألف فارس واثنى عرشٍومركبات
) أربعة آالف(ونص أخبار الثاين ) أربعون ألف( سبحان اهللا النص امللوك 

 !!!!!هل نقول فقدان الصفر كذلك؟ 
- ٌوغلضه شـرب كعمـل شـفة كـأس بزهـر «  ،٢٦ : ٧ ويف امللوك األول ُ

 .»يسع ألفي بث. سوسن 
ُوغلضه شرب وشفته كعمل شـفة « ، ٥ : ٤ويف أخبار األيام الثاين *  كـأس ٌُ

 .»يأخذ ويسع ثالثة آالف بث. بزهر سوسن 
؟ األول )صـفر فقـدان( وهل هذا التناقض بني النصني نقول عنه كـذلك 

 !!!!!!!!يقول يسع ألفي والثاين يقول يسع ثالثة آالف؟ 
- كان أخزيا ابن ثنتـني وعـرشين سـنة حـني «  ،٢٦ : ٨ يف امللوك الثاين

 . » أمه عثليا بنت عمريُوأسم.ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم 
كان خزيا ابـن اثنتـني وأربعـني سـنة «  ، ٢ : ٢٢ويف أخبار األيام الثاين * 

 .»ُحني ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم وأسم أمه عثليا بنت عمري
 ؟ملك؟ وبأي نص نأخذ ومع من الصوابكم كان عمر خزيا عندما 

- بـن هيوشـافاط ملـك ُملك هيورام«  ، ١٧- ١٦ : ٨ ويف امللوك الثاين 
ك ثامين سنني حـني ملـك يف كان ابن ثنتني وثالثني سنة حني ملك ومل. هيوذا 

 .»أورشليم
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كان هيورام ابن ثنتني وثالثـني سـنة حـني «  ،٥ : ٢١ويف األخبار الثاين * 
 .»ملك وملك ثامين سنني يف أورشليم 

بعـد و )  سـنة٤٠(وهنا يتبن لنا من هاتني النصني أن هيورام مات وعمره 
وللنظر الطامة يف النص األيت والذي ذكرتـه يف  .موته استلم احلكم ولده أخزيا

 .ولكشف التناقض هنا أكرره ) ١١(فقره 
كان أخزيا ابن اثنتـني وأربعـني سـنة «  ، ٢ : ٢٢ ويف أخبار األيام الثاين *

  .»ُحني ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم وأسم أمه عثليا بنت عمري
 !!!!!!!!!!!!!! أن الولد أكرب من أبيه بسنتني فهل يعقل

- ويف السنة السابعة والثالثني لسبي هيويا « ، ٢٧ : ٢٥ ويف امللوك الثاين
كني ملك هيوذا يف الشهر الثاين عرش يف السابع والعرشين من الشهر رفع أويل 

  .»مرودخ ملك بابل يف سنة متلكه رأس هيويا كني ملك هيوذا من السجن
ويف السنة السابعة والثالثـني لـسبي هيويـاكني يف « ، ٣١ :٥٢ إرميا ويف* 

الشهر الثاين عرش يف اخلامس والعرشين من الشهر رفـع أويـل مـرودخ ملـك 
 .»ياكني ملك هيوذا وأخرجه من السجنبابل يف سنة متلكه رأس هيو

ما هو التاريخ الصحيح السابع والعرشين أم اخلامس والعرشين ؟ أجيبونا 
 ن تعتقدون أن الكتاب املقدس كالم اهللا ؟يا م

هذه بعض االختالفات والتناقضات من العهـد القـديم، واكتفيـت هبـذا 
 .حتى ال يطول املقام عىل القارئ ومن اهللا التوفيق والسداد 
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يف هــذا املوضــوع ســأتطرق إىل بعــض االختالفــات التــي حــصلت بــني 

ُناجيـل وال أذكـر إال املهـم وهـو الـذي يـدخل يف صـلب عقيـدة روايات األ
 .النصارى وأبدأ بتوفيق من اهللا بنسب يسوع املذكور يف إنجييل متى ولوقا

 
، سوع املسيح ابن داود ابن إبـراهيمكتاب ميالد ي« ، ١٧- ١ : ١ ففي متى

. وإخوتـهو يعقـوب ولـد هيـوذا . عقوب وإسحق ولد ي. إبراهيم ولد إسحق 
وحرصون ولـد . وفارص ولد حرصون . وهيوذا ولد فارص وزارح من ثامار 

ونحـشون ولـد . وعمينـا داب ولـد نحـشون . وأرام ولد عمينـا داب . أرام 
. وبوعز ولد عوبيـد مـن راعـوث . وسلمون ولد بوعز من رحاب . سلمون 

من التـي وداود امللك ولد سليامن . ويسى ولد داود امللك . وعوبيد ولد يسى 
وآسـا ولـد . وأبيا ولد آسا. رحبعام ولد أبيا و. وسليامن ولد رحبعام . ُألوريا 

. يوثـاموعزيـا ولـد . ويورام ولـد عزيـا. يورام  وهيو شافاط ولد. هيوشافاط 
. ومنسى ولد آمون . وحزقيا ولد منسى . وأحاز ولد حزقيا. ويوثام ولد أحاز 

وبعد سبي بابل . إخوته عند سبي بابل ولد يكنيا و ويوشيا. وآمون ولد يوشيا 
. وصادوق ولد أخيم. زور ولد صادوق وعا. وألياقيم ولد عازور . ُيكنيا ولد 
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. ومتان ولـد يعقـوب. عازر ولد متان وألي. وأليود ولد أليعازر . وأخيم أليود 
.  ولد منها يـسوع الـذي يـدعى املـسيحويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي

ومـن داود إىل سـبي . ًإبراهيم إىل داود أربعة عـرش جـيال فجميع األجيال من 
ًبابل أربعة عرش جيال ومن سبي بابل إىل املسيح أربعة عرش جيال  ً«. 

هذا النسب سطره متى ولنا عليه وقفات إن شاء اهللا بعد ذكر نسب املسيح 
 .يف لوقا وبيان االختالف الواضح بني النسبني يف اإلنجلني 

وملا ابتـدأ يـسوع كـان لـه «  ، ٣٨ – ٣٣ : ٣يل لوقا ونسب املسيح يف إنج
نحو ثالثني سنة وهو عىل ما كان يظن ابن يوسف بن هايل بن متثات بن الوي 
بن ملكي بن ينا بن يوسف بن متاثيا بن عـاموص بـن نـاحوم بـن حـسيل بـن 
نجاي بن مآث بن متاثيا بن شمعي بن يوسف بن هيوذا بن يوحنا بن ريسا بـن 

ِلتئيل بن نريي بن ملكي بن أدي بن قصم بن أملودام بن عـري بـن زربابل بن شأ ُ
يويس بن أليعازر بن يوريم بن متثـات بـن الوي بـن شـمعون بـن هيـوذا بـن 
يوسف بن يونان بن ألياقيم بن مليا بن مينان بن متاثـا بـن ناثـان بـن داود بـن 
يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحـشون بـن عمينـا داب بـن أرام بـن 
حرصون بن فارص بن هيوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم بـن تـارح بـن 
ناحور بن رسوج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن قبنان بن أرفكشاد بـن 
سام بن نوح بن المك بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بـن قينـان 

 .»بن أنوش بن شيت بن آدم ابن اهللا 
إنجيليهام حول نـسب املـسيح وقبـل أن أذكـر هذا ما سطره متى ولوقا يف 
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االختالفات والطامات التي يف النسب املـذكور أود أن أبـني أن هـذا النـسب 

 .باطل من وجوه عدة
 . كون النسب يعود ليوسف النجارً:أوال
 . أن املسيح ولد من غري أب :ًثانيا
 أن مريم عـذراء مل يمـسها رجـل، بـل النـصارى يـسموهنا العـذراء :ًثالثا

 .ولكنهم وافقوا اليهود هبذا النسب للطعن فيها، والعياذ باهللا 
 لو كان النسب يعود ملـريم لـسلمنا بـه كـون مـن األوىل أن ينـسبوا :ًرابعا

 .املسيح ألمه ويذكرون نسب مريم عليها السالم 
 جعلوا املسيح ولدا ليوسف النجار وهو ليس لـه عالقـة بـه وقـد :ًخامسا

 .)١(وسف هو أبا للمسيح ذكر أصحاب األناجيل أن ي
وملـا (قال  أن النسب الذي ذكره لوقا عىل الظن ال عىل اليقني ألنه :ًسادسا

 .)ة وهو عىل ما كان يظن ابن يوسفابتدأ يسوع كان له نحو ثالثني سن
 ملا مل يتطرق أصحاب اإلنجيلني اآلخـرين عـن هـذا النـسب هـل :ًسابعا

 يحة من هذا النسب؟لوقا أو الفضمنعهم من ذلك اخلوف من متى و
 :أما االختالفات فهي كام يأيت 

                                                 
  .)٤٨ – ٤١ : ٢( »لوقا«انظر  )١(
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لوقا أنه ابن يوسـف  ذكر متى أن املسيح ابن يوسف بن داود ، وذكر ً:أوال
 .بن هايلا

سبحان اهللا ، من الذي يتبعه النصارى اآلن؟ املسيح ابن يوسـف بـن داود 
 أو املسيح ابن يوسف بن هايل؟

لوقا أنه من أوالد امن بن داود ، ويف  يف متى أن املسيح من أوالد سلي:ًثانيا 
 .ناثان بن داود

 ومتى نفسه عندما يذكر أوالد سليامن يغري فيهم وحيـذف مـن يـشاء :ًثالثا
ُام ولد عزيا وعزيا ولد يوثام يور(فهو يقول  ُ(. 

 ،٣٣ – ١٠ : ٣ أما أوالد سليامن املذكورة أسامؤهم يف أخبار األيـام األول
 أخزيا يواش وابن يواش أمصيا وابن أمصيا عزريـا أن يورام ولد أخزيا وابن«

ُفقد غري أخزيا وجعل مكانه عزيـا وحـذف كـذلك يـواش  »وابن عزريا يوثام
ٍوأمصيا وعزريا ليجعل يوثام ولدا لعزيا الذي ذكره لغاية يف نفسه  ُ! 

 كذلك قام متى بحذف هيوياقيم الـذي ولـده يوشـيا كـام يف أخبـار :ًرابعا
 .  ، وقال يوشيا ولد يكينيا وأخوتهم املذكور يف الفقرة الثالثةاأليام العدد والرق

كـان  ومقصد متى هنا معروف ليخفي هيوياقيم عن النسب كون هيوياقيم
لذلك هكذا قـال الـرب «  ٣١ – ٣٠ : ٣٦ وعاقبه اهللا كام يف إرميا ً فاسداًملكا

ه ال يكون له جـالس عـىل كـريس داود وتكـون جثتـ. عن هيوياقيم ملك هيوذا
ًمطروحة للحر هنارا وللربد ليال ُوأعاقبه ونسله وعبيده عـىل إثمهـم وأجلـب  ً ُ
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الرش الذي كلمتهم عنه ومل ُكل  ُعليهم وعىل سكان أورشليم وعىل رجال هيوذا

 .»يسمعوا
 فهذا السبب الذي جعل متى حيذف هيوياقيم من نسب املسيح فلـو أبقـاه 

  كـريس داود كـام ذكـر لوقـا لس عـىل لفند ما يزعم النصارى أن املسيح سـيج
ُهذا يكون عظيام وابن العيل يدعى ويعطيـه الـرب اإللـه كـريس داو« ٣٢: ١ ُ د ً
أن جيلسوا  َ فكيف يعطيه الرب كريس داود وهو حرم عىل هيوياقيم وذريته»أبيه

فقام متى بحذف هيوياقيم مـن نـسب أجـداد املـسيح حتـى . عىل كريس داود 
لرب سيجلسه عىل كريس داود ويعد النصارى جيعل بشارة داود باملسيح وأن ا

هذه البشارة من املسلامت هبا أهنا بحق املسيح بل من أهم البشارات فصنع متى 
  .باملرصادهذا الصنيع ليدلس عىل من يقرأ نسب املسيح، ولكن اهللا 

ُ ذكر متى أن شألتئيل أنه ولد زربابل والعجيـب أن لوقـا ذكـر أن :ًخامسا
بابل ولكن متى ذكره مـن أوالد سـليامن ولوقـا ذكـره مـن شأليئيل أنه ولد زر

ُشألتئيل ولدا ليكنيـا ) متى(وجعل أوالد ناثان ًشـألتئيل ولـدا ) لوقـا( وجعـلً
 .لنريي

ًواألعجب من ذلك أن نسب سليامن الـذي ذكرتـه آنفـا يف أخبـار األيـام 
 ! ولد شألتئيل بل هو ولد فداياُاألول أن زربابل ليس

وجيعل بني  دمولوقا يذكر النسب آل ر النسب إلبراهيم أن متى يذك:ًسادسا
 .ًسام اآدم وإبراهيم عرشين 
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 ٦٠ 

فهل يمكن أن نتصور بأنه ليس قبل إبـراهيم « موريس بوكاي .  ويقول د 
لقد درس هذا ! ًمن أنساب الكائنات البرشية إال تسعة عرش أو عرشين جيال ؟

ئنا الرجـوع إىل الئحـة وإذا شـ. املوضوع بمناسبة احلديث عن العهد القـديم 
بـالزمن  ذرية آدم املثبته حسب سفر التكوين واملتضمنة للمالحظات املرقومـة

ًوالعائدة إىل النص التورايت ، فإن الواضح أن تسعة عرش قرنا تقريبا قد خلـت  ً
بأن  ًما بني ظهور اإلنسان عىل األرض ووالدة إبراهيم ولئن كان التقدير حاليا

 قبل املسيح فإنا نستنتج من ذلك بـأن ١٨٥٠حدود سنة إبراهيم كان يعيش يف 
اإلشارات املقدمة من العهد القديم حتدد ظهور اإلنسان عىل األرض قبل ثامنية 

وقـد تـأثر لوقـا يف إنجيلـه بوضـوح هبـذه . ًوثالثني قرنـا مـن والدة املـسيح 
 .)١(»املعطيات فصدم احلقيقة بنقله هلا بشكل واضح 

وال  عض اجلدات للمسيح يف النـسب الـذي ذكـرهب  وقد ذكر متى:ًسابعا
 وهذه اجلدات فيهن ڠأعلم ما الرس يف ذلك لعله يريد تشويه سمعة املسيح 

 ،، ورحـاب الطامات فقد ذكر ثامارا ، وزوجة داود التي كانت ألوريـا احلثـي
ُمـن الزنـى وأي زنـى زنـى  ، أما ثامارا فهي ولـدت فـارص وزارحوراعوث

  .)٢(هيوذا محاهااملحارم فقد زنى هبا 
 ًوزورا ًفقد افرتى اليهـود هبتانـا وأما زوجة داود التي كانت ألوريا احلثي

 بأنه زنى بزوجة أوريا فحبلت منه وولدت لـه سـليامن ڠعىل نبي اهللا داود 
                                                 

  . )١١٦ص ( »ل والقرآن والعلمالتوراة واإلنجي«يف كتابه  )١(
   . )٣٠ – ٢ : ٣٨ (»التكوين«انظر  )٢(
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٦١
 من الزنى ثم أرسل أوريا يف قيادة أحدى املعارك وجعله يف املقدمة حتـى ڠ

ِيقتل فبعدما قتل تزوجها والعياذ ب   .)١(اهللاُ
 .)٢(فهي من الزواين وقد ذكرها يشوع بأهنا امرأة زانية وأما رحاب

  ) .١٢ – ١ : ٣راعوث (وأما راعوث فقصة إغرائها لبوعز مذكورة يف 
 !!!تي ذكرها متى يف نسب املسيح هذه اجلدات األربع ال

 فـإن هـذا ڠفهذا النسب ال نرتضيه نحن املسلمون لعيسى ابـن مـريم 
قريب وال من بعيد به، فهو نـسب يوسـف النجـار   صلة ال منالنسب ليس له

ُوإن جعلتموه للمسيح فنحن ال نعتقد هبذا املسيح املـسمى يـسوع بـل نعتقـد 
باملسيح عيسى ابن مريم رسول اهللا الـذي ذكـره اهللا يف القـرآن الكـريم وذكـر 

  .والدته وطهر أمه البتول مريم الصديقة مما رماها به اليهود لعنهم اهللا
 C D E F G H I J K L .N O :قال تعاىل
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  .)٢٦- ٢ : ١١( »صموئيل الثاين« :وانظر يف ذلك )١(
  .)٢- ١ : ٢( »يشوع«انظر  )٢(
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 ٦٢ 
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. ًح إذ كـان راجعـا إىل املدينـة جـاعويف الـصب«   ،٢٠ – ١٨ : ٢١يف متى  

. ئا إال ورقـا فقـطفنظر شجرة التني عىل الطريق وجاء إليها فلم جيـد فيهـا شـي
فلـام رأى . فقال هلا ال يكن منك ثمـر بعـد إىل األبـد فيبـست التينـة يف احلـال 

  .»التالميذ ذلك تعجبوا قائلني كيف يبست التينة يف احلال
.  الغد ملا خرجوا من بيت عنيـا جـاعويف«  ،١٤ – ١٢ : ١١ مرقس ويف* 

ألنه مل . فنظر شجرة تني من بعيد عليها ورق وجاء لعله جيد فيها شيئا إال ورق 
ٌفأجاب يسوع وقال هلا ال يأكل أحد منك ثمرا بعد إىل األبـد . يكن وقت التني 

  .»وكان تالميذه يسمعون
ُويف الصباح إذ كانوا جمتازين رأوا التينـة «  ، ٢١ – ٢٠ : ١١ويف مرقس * 
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٦٣
فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها . قد يبست من األصول 

 .» يبستقد
 :ُقلت

يف متى أن يسوع عندما رأى شجرة التني مل تثمر بعد لعنها فيبست يف احلال 
س أن الشجرة وأمام أنظار تالميذه ويف مرقس أنه يف صباح يوم الثاين رأى بطر

يبست من األصول ويف هذا النص أنه تذكر فهل كانت الفرتة بعيدة لكي ينسى 
فهـذا  حتى يتذكر، ويف نص متى أهنـا يبـست يف احلـال ورأى ذلـك التالميـذ

ًاختالف وتناقض واضح ومن ثم العجب العجاب أن الذي يدعونه إهلا جيوع 
 إذ مل يعلم اإلله املزعـوم ُوال يعلم متى تثمر شجرة التني وما ذنب شجرة التني

 .الذي خلقها كام يدعون متى تثمر ويف أي موسم 

 
. با وال فضة وال نحاسا يف مناطقكمال تقتنوا ذه«  ، ١٠ – ٩ : ١٠يف متى 

 .»ألن الفاعل مستحق طعامه . وال مزودا وال ثوبني وال أحذية وال عصا 
ً وقال هلم ال حتملوا شيئا للطريق ال عصا وال مـزودا «   ،٣ : ٩ا ويف لوق* 

 .»وال خبز وال فضة وال يكون للواحد ثوبان 
ً وأوصاهم أن ال حيملـوا شـيئا للطريـق غـري «  ، ٩ – ٨ : ٦ويف مرقس * 

ال مزودا وال خبزا وال نحاسـا يف املنطقـة ، بـل يكونـوا مـشدودين  عصا فقط
 .» بنعال وال يلبسوا ثوبني
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 ٦٤ 

يوصيهم يسوع حسب ما ذكره متى ولوقا أن ال حيملوا معهم شـيئا : ُقلت 
وخيــالف مــرقس صــاحبيه ويــذكر أن يــسوع ) العــصا (للطريــق ومــن ذلــك 

ضا بينا يف وصـية يـسوع أوصاهم أن ال حيملوا إال العصا فقط، أليس هذا تناق
 لتالميذه؟

 
ُإن كنت أشهد لنفيس فشهاديت ليست حق «  ، ٣١ : ٥يف يوحنا  * ُ«. 

ٌ وإن كنت أشهد لنفيس فشهاديت حق «  ، ١٤ : ٨ًويف يوحنا أيضا *  ُ ُ«. 
  يوحنا يناقض نفسه يف الـنص األول يـسوع جيعـل شـهادته لنفـسه:ُقلت 

ليست من احلق ويف النص اآلخر يسوع جيعل شهادته لنفـسه مـن احلـق، فـال 
 !!!تب اليشء ومن ثم ينساه فيناقض نفسه ؟أعلم هل يوحنا يك

 
: ١٤ففي إنجيـل مـرقس  .ن يسلم املسيحاختلف مرقس ويوحنا برواية م

وملا كان املساء جاء مع االثني عرش، وفيام هم متكئون يأكلون قال «  ، ٢١-١٧
فابتـدأوا . احلق أقول لكم إن واحـدا مـنكم يـسلمني ، اآلكـل معـي : يسوع 

:  ؟ وآخر هل أنا ؟ فأجاب وقال هلم هل أناً فواحداًزنون ويقولون له واحداحي
 .»هو واحد من االثنى عرش، الذي يغمس معي يف الصفحة 

هو الذي أناوله اللقمة التي :  فأجاب يسوع «  ٢٦ : ١٣ويف إنجيل يوحنا 
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٦٥
  .»وغمس يسوع لقمة ورفعها وناوهلا هيوذا بن سمعان األسخريوطي!أغمسها
ختالف واضح بني مرقس ويوحنا فاألول يذكر أن الذي يسلم يسوع واال

الذي يغمس معه يف الصفحة والثاين يدعي أن الذي يسلم يسوع الذي يناولـه 
  .يسوع لقمة

 
ــوذا  ــشيطان يف هي ــول ال ــت دخ ــذلك بوق ــا ك ــا ويوحن ــف لوق واختل

 !!األسخريوطي 
وكـان . وقرب عيد الفطري الذي يقال له الفـصح «  ٣- ٢:  ٢٢ففي لوقا 

رؤساء الكهنة ومعلمو الرشيعة يبحثون عن طريقة يقتلـون هبـا يـسوع ألهنـم 
  .»كانوا خيافون من الشعب فدخل الشيطان يف هيوذا امللقب باألسخريوطي

وغمس يـسوع لقمـة ورفعهـا وناوهلـا هيـوذا بـن «  ٢٧ :١٣وذكر يوحنا 
  . »فلام تناوهلا دخل الشيطان فيه . طي سمعان األسخريو

فوقت دخول الشيطان يف هيـوذا كـام ذكـر . وهذا اختالف واضح كذلك 
وبعـد اللقمـة التـي ناوهلـا لـه لوقا قبل العشاء ويف يوحنا أثناء تناوله العـشاء 

 . يسوع

 
 وكانـت الـساعة الثالثـة «  ٢٥ :١٥فقد جاء يف إنجيل مرقس اإلصـحاح 

 .»لبوه فص
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 ٦٦ 

وكـان اسـتعداد الفـصح ونحـو «  ١٤ :١٩ويف إنجيل يوحنا اإلصـحاح 
  . » ملك اليهود هوذا ملككم) بيالطس(فقال  الساعة السادسة

ويف يوحنـا أن يـسوع . الساعة الثالثة صلب يسوع كام يـدعون : يف مرقس
ة السادسة فأين الـصواب مـن كان عند بيالطس ومل يصلب حتى كانت الساع

 ذلك؟

 
 ًوبينام هم خارجون من املدينة صادفوا رجـال«  ، ٣٣- ٣٢ : ٢٧ذكر متى 

 . »، فسخروه ليحمل صليب يسوعمن قريين اسمه سمعان
 بـام ذكـر متـى، أمـا ٤٣- ٢٦ : ٢٣ولوقا  . ٣٢- ٢١ : ١٥ووافق مرقس 

 فأخذوا يـسوع فخـرج وهـو «  ١٨- ١٧ : ١٩ يوحنا فقد خالف الثالثة وقال
  .»مل صليبه إىل مكان يسمى اجلمجمة ، وبالعربية جلجثة حي

 بأي الروايات نأخذ اآلن أفيدونا أنتم أهيا النصارى ؟ 

 
أحـدمها عـن يمينـه  قد صلب بني لـصني ڠادعى النصارى أن عيسى 

وقد حسب ما نقل هلم باألناجيل وهذا من الكذب والزور  .واآلخر عن شامله
اختلفوا بموقف الرجلني الذي صلبوا بجنب يسوع واحد عن يمينـه واآلخـر 

 .عن شامله وما بدر منهم اجتاه يسوع 
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٦٧
 . »وعريه اللصان املصلوبان مع« ٤٤ : ٢٧ذكر متى 

أما لوقا فقد خالف متـى .  بأهنم استهزأ بيسوع «  ٣٢: ١٥ووافقه مرقس 
 .»ومرقس

ملجرمني املعلقـني عـىل الـصليب وأخذ أحد ا«  ٤٣- ٣٩ : ٢٣وذكر لوقا 
فـانتهره املجـرم ! أنت املسيح ؟ فخلـص نفـسك وخلـصنا : يشتمه ويقول له 

أما ختاف اهللا وأنت تتحمل العقاب نفسه ؟ نحن عقابنا عدل نلناه : اآلخر قال 
وقـال اذكـرين يـا يـسوع متـى جئـت يف . فام عمل سوء  جزاء أعاملنا ، أما هو

 .»ستكون معي يف الفردوس:  أقول لك احلق: فأجاب يسوع. ملكوتك 
لعله جتاهل ذلك أو مل ! أما يوحنا فلم يتطرق ملا جرى بني اللصني ويسوع 

 .واهللا أعلم! يصله اخلرب موثق حتى يأخذ به

 
: ساعة الثالثة رصخ يـسوع بـصوت عظـيم ونحو ال«، ٤٦ : ٢٧ذكر متى 

  .»] إهلي إهلي ، ملاذا تركتني؟ [ بقتاين ؟ أي ملا ش إييل ، إيل
تودع يأيب يف يديك أس[ : ورصخ يسوع رصخة قوية«، ٤٦ : ٢٣وذكر لوقا 

 .»قال هذا وأسلم الروح] روحي 
وحنـى ] م كـل يشءت[ فلام ذاق يسوع اخلل قال « ، ٣٠ : ١٩وذكر يوحنا 

  .»رأسه وأسلم الروح
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 ٦٨ 

 حـال اليـأس الـذي خـيم عـىل أما مرقس فقد وافق متى وقد صوروا لنـا
وهـو يعلـم . يسوع من خالل كالمه وهو يرصخ ويقول إهلي إهلي ملن تركتني 

ُأنه جاء ليضحى به من أجل خطايا البرش وهذا اهلدف الـذي مـن أجلـه جـاء 
 !َاملسيح كام يدعون فلم ييأس 

أما لوقا فال يرغب أن يظهر يسوع بموضع اليأس فأظهره بمظهـر القـوي 
أمـا يوحنـا فقـد ابتعـد عـن كـل هـذه . مر الذي من أجلـه أرسـل املسلم لأل

  .»تم كل يشء«: الرصخات والكالم وذكر موته بعد أن ذاق اخلل وقال
 . فبمن نصدق وبمن نأخذ؟ أفيدونا هداكم اهللا 

 
وأمـا قائـد املائـة الـذين « ،٥٦- ٥٤ :٢٨-٢٧ فقد جـاء يف إنجيـل متـى

ًلزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هـذا ابـن حيرسون يسوع فلام رأوا ا ً
اهللا وكان هناك نساء كثريات ينظرن من بعيد وهـن كـن قـد تـبعن يـسوع مـن 

مـريم املجدليـة ومـريم أم يعقـوب ويـويس وأم ابنـي  اجلليل خيدمنه ، وبينهن
 .»زبدي

فلام رأى قائد احلرس ما جـرى «  ،٤٨ – ٤٧:  ٢٣وقد جاء يف إنجيل لوقا 
باحلقيقة هذا الرجـل صـالح، واجلمـوع التـي حـرضت ذلـك :  اهللا وقال جمد

وكان مجيع أصدقاء يسوع . املشهد فرأت ما جرى رجعت وهي تلطم الصدور 
 .»والنساء اللوايت تبعنه من اجلليل يشاهدون هذه األحداث عن بعد 
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٦٩
وأمـا لوقـا يقـول  متى يقول إن قائد احلرس والذين معه قالوا هذا ابن اهللا

ًلوا شيئا وقال هـذا رجـل ن قائد احلرس هو الذي قال ومل ينقل أن احلرس قابأ
 .صالح

ومل يذكر يوحنـا أي يشء عـن هـذه التفاصـيل وقـد ذكـر شـيئا مل يـذكره 
- ٢٥ :١٩أصحاب األناجيل الثالثة، وهو حضور أمه عند الصلب كام جاء يف

 ومريم كلوبا وهناك عند صلب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم زوجة« ،٢٦
 .»املجدلية

عجب وكل العجب يوحنا ينقـل وجـود أم يـسوع عنـد الـصلب ومتـى 
 ! ومرقس ولوقا ال ينقلون ذلك أليس هذا أمر هام؟

 
وملا مىض السبت وطلـع فجـر األحـد ، جـاءت «، ١٠- ٢ : ٢٨ذكر متى 

 نـزل مريم املجدلية ومريم األخرى لزيارة القرب وفجأة وقع زلزال عظيم حني
مالك الرب من السامء ودحرج احلجر عن باب القرب وجلس عليه وكان منظره 

. رس ملا رأوه وصاروا مثـل األمـواتكالربق وثوبه أبيض كالثلج فارتعب احل
فقال املالك للمرأتني ال ختافا أنا أعرف أنكام تطلبان يسوع املصلوب ما هو هنا 

ان موضوعا فيه واذهبا يف احلال إىل ألنه قام كام قال تقدما وانظرا املكان الذي ك
تالميذه وقوال هلم قام من بني األموات وهـا هـو يـسبقكم إىل اجلليـل وهنـاك 

فرتكت املرأتان القرب مرسعتني ومهـا يف خـوف وفـرح .ترونه، ها أنا قلت لكم
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 ٧٠ 

عظيمني وذهبتا حتمالن اخلرب إىل التالميذ فالقامهـا يـسوع وقـال هلـام الـسالم 
 .»ا وأمسكتا بقدميه وسجدتا لهفتقدمت. عليكام 

ومرقس خيالف و يذكر سالومة قد جاءت مع املـريمني ومل يـذكر الزلـزال 
الذي حصل عند نزول مالك الرب ويذكر أن الوقت الذي جاءتا فيه إىل القـرب 
يف صباح يوم األحد عند طلوع الشمس وقد وجدتا احلجر قد دحرج واملـالك 

وذكر .  الذين رأوه وصاروا مثل األمواتسجالس عىل اليمني، ومل يذكر احلر
فخرجن من القرب هاربات من شدة احلرية والفزع وما أخربن أحدا . عن النساء

 . بيشء ألهنن كن خائفات
هنا مل خيـربن أحـدا ومل يـرين يـسوع ويمـسحن عـىل قدميـه ومل يـسجدن 

فوجدن احلجر مدحرجا عن «  ، ١٢ – ٢ : ٢٤ويف لوقا ) ٨ – ١ :١٦مرقس (
 فدخلن فام وجدن جسد الرب يسوع وبينام هن يف حرية ظهر هلن رجالن القرب

عليهام ثياب براقة فارتعبن ونكسن وجوههن نحو األرض ، ورجعن من القرب 
وأخربن التالميذ األحد عرش واآلخـرين كلهـم وهـن مـريم املجدليـة وحنـة 

  .»ومريم أم يعقوب
 واحد ومل يـذكر أهنـن ولوقا يذكر هنا رجلني أي ملكني ومل يذكر أنه ملك

 .رأين يسوع وما صنعن معه وزاد مع املريمني حنة وليس سالومة 
 ًويوحنا يذكر أن مريم املجدلية فقط جاءت إىل القرب باكرا ، وكـان ظالمـا

ومل يذكر شيئا عن املالك أو امللكني وأهنا ذهبت مـرسعة إىل بطـرس والتلميـذ 
رب وال نعرف أين وضعوه، ومـن اآلخر الذي حيبه يسوع وقالت هلام أخذوا ال
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٧١
َثم يناقض يوحنا نفسه ويذكر أهنا وقفت عىل القـرب ورأت ملكـني وظهـر هلـا 

وقد مـر بنـا أن مـرقس قـال إن النـسوة جـئن   )١٠ – ٢ : ٢٠(يوحنا، يسوع
مـريم ًصباحا عند طلوع الشمس وهنا يوحنا يقول كان ظالما عنـدما جـاءت 

 !املجدلية 

 
فرتكت املرأتان القرب مرسعتني ومها يف خوف «  . ١٠-٨ : ٢٨ ذكر متى -أ

[ وفرح عظيمني ، وذهبتا حتمالن اخلـرب إىل التالميـذ ، فالقامهـا يـسوع وقـال
!  ختافاال[فقال هلام يسوع . ميه وسجدتا لهفتقدمتا وأمسكتا بقد ]السالم عليكام

 . »] فهناك يروين اذهبا وقوال إلخويت أن يمضوا إىل اجلليل ، 
وهـن مـريم املجدليـة [ بني متى هنا أن أول من ظهر هلام يسوع مها املرأتان

 .وأخربمها أن يبلغن تالميذه أن يمضوا إىل اجلليل لريوه]  ومريم أخرى
أما التالميذ األحد عـرش، فـذهبوا إىل «، ١٩- ١٦ : ٢٨ ثم ذكر متى -ب

له ، ولكـن بعـضهم شـكوا فـدنا اجلليل، مثلام أمرهم يسوع فلام رأوه سجدوا 
 . »نلت كل سلطان يف السامء واألرض : منهم يسوع وقال هلم 

 وبعدما قام يسوع يف صباح األحد ظهر « ، ١١- ٩ : ١٦ ويف مرقس -جـ
فذهبت وأخربت تالميذه، . ًأوال ملريم املجدلية التي أخرج منها سبعة شياطني 
 .»عوا أنه حي وأهنا رأته وكانوا ينوحنون ويبكون فام صدقوها عندما سم

هنا يبني مرقس أن أول من ظهر له يسوع مريم املجدلية ومل يذكر أنه حتاور 
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 ٧٢ 

فتنبـه أهيـا . معها ومل يأمرها أن تذهب وخترب تالميذه بـأن يـسبقوه إىل اجلليـل 
 .القارئ
وظهر يسوع بعد ذلك هبيئة أخرى «  ، ١٣- ١٢ : ١٦ ثم يذكر مرقس -د

فرجعـا وأخـربا اآلخـرين فـام . مها يف الطريق إىل الربيـة الثنني من التالميذ و
 .صدقومها

هنا يذكر مرقس أنه ظهر الثنني من تالميذه هبيئـة أخـرى ومل يـذكر هـذه 
اهليئة، وفحوى ذلك أهنام عرفاه وإن جاءهم هبيئة أخرى، لذا قاما بإخبار بـاقي 

 .»التالميذ برؤيتهام يسوع 
 وظهر آخـر مـرة لتالميـذه « . ١٥- ١٤ : ١٦ وبعد ذلك ذكر مرقس -هـ

وهم يتناولون الطعام ، فالمهم عىل قلة إيامهنم وقـساوة قلـوهبم ،  األحد عرش
  .»ألهنم ما صدقوا الذين شاهدوه بعدما قام 

قد ذكر مرقس هنا أنه ظهر لتالميذه وهم يتناولون الطعام فذمهم عىل قلة 
جلليل كام ذكر متـى ومل يـذكر اإليامن وقساوة القلب ومل يذكر أنه التقى هبم يف ا

 . سجودهم له ومل يذكر شكهم به بعدما ظهر هلم 
 أن يسوع ظهر الثنني من تالميذه بعدما «  . ٣٤- ١٣ : ٢٤ وذكر لوقا -و

وملـا [ عميت أعينهام عن رؤيته ودار بينهم حوارا طويال ثم عرفاه بآخر احلـوار
فانفتحـت عيـوهنام . جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبـارك وكـرس ونـاوهلام 

  »]وعرفاه 
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٧٣
وبينام التلميذان يتكلامن ظهر هـو نفـسه «  . ٤٤- ٣٦ : ٢٤ وذكر لوقا -ز

فخافا وارتعبا وظنا أهنام يريان شبحا فقـال هلـام ! بينهام وقال هلم سالم عليكم 
ما بالكام مضطربني وملاذا ثارت الشكوك يف نفسيكام ؟ انظرا إىل يدي ورجـيل [

ولكنهام ظال ] وحتققا، الشبح ال يكون له حلم وعظم كام تريان يلأنا هو املساين 
 .»غري مصدقني من شدة الفرح والدهشة 

مل يذكر كذلك لوقا ذهاهبم إىل اجلليل ومل يذكر أن يسوع قد ذمهم عىل قلة 
سـيقوم بعـد اإليامن وقساوة قلوهبم وظلوا غري مصدقني علام أنه أخربهم أنـه 

 ! ثالثة أيام من قربه
وفيه قال هلا . ملريم املجدلية يذكر أنه ظهر  . ١٨- ١٣ : ٢٠ أما يوحنا -حـ

] د إىل أيب وأبـيكم ، وإهلـي وإهلكـمبل اذهبي ألخويت وقـويل هلـم أنـا صـاع[
 هـذا فرجعت مريم املجدلية وأخـربت التالميـذ بأهنـا رأت الـرب وأنـه قـال

 .»الكالم
ميذ ومل يذكر أنه قـال هنا يذكر يوحنا أن يسوع أمرها أن تذهب وخترب التال

هلا أخربهيم أن يسبقوه إىل اجلليل بعكس ما ذكر متى وأنه دار بينها وبني يسوع 
 .حوار
أن يسوع جاء للتالميذ وسلم علـيهم «  ٢٢- ٢٠ : ١٩  ثم ذكر يوحنا-ط

 . » ونفخ يف وجوههم وكانت األبواب مقفلة خوفا من اليهود
يئا يأكله ومل يذكر سـجودهم لـه مل يذكر يوحنا هنا العشاء وأهنم أعطوه ش

 .ومل يذكر شك بعضهم فيه 
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 ٧٤ 

ومل .  وذكر يوحنا أنه ظهر لسبعة من تالميذه عىل شاطئ بحرية طربيـة-ي
 .يذكر أحد من األناجيل الثالثة ظهوره عىل شاطئ طربية

واهللا املستعان وعليه التكالن عىل هذه االختالفات بيشء يعـده النـصارى 
وين هداكم اهللا أهيا النصارى هل الكتاب املقدس هو من أصول عقيدهتم، أجيب

 كالم اهللا بعد ما رأيتم هذه االختالفات ؟

 
فلام رأى هيوذا الذي أسلم يـسوع أهنـم حكمـوا « ،  ٥ - ٣ : ٢٧ذكر متى 

عليه ندم ورد الثالثني مـن الفـضة إىل رؤسـاء الكهنـة والـشيوخ ، وقـال هلـم 
دبر أنت أمرك ، فرمى هيوذا الفضة : فقالوا له ] ت حني أسلمت دما بريئاخطئ[

 .»اهليكل وانرصف، ثم ذهب وشنق نفسهيف 
ويف تلك األيام خطب بطرس يف األخوة  « ١٩- ١٥: ١ويف أعامل الرسل 

يا أخويت ، كان ال بد أن يـتم : [ وكان عدد احلارضين نحو مئة وعرشين ، فقال
قدس عىل يسوع يف الكتاب من قبل بلسان داود ، عىل هيـوذا ما أنبأ به الروح ال

كان واحدا منـا ولـه نـصيب . الذي جعل نفسه دليال للذين قبضوا عىل يسوع 
فوقع عىل رأسـه وانـشق . ثم اشرتى بثمن اجلريمة حقال  معنا يف هذه اخلدمة،

 .»من وسطه، واندلقت أمعاؤه كلها 
يتني تأخذون؟ ومـن اشـرتى ولكن كيف مات هيوذا عندكم؟ وبأي الروا

أين العقـول أمـا هلـا حـق علـيكم . احلقل؟ هو أم الكهنة؟ وسمي حقل الدم 
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٧٥
بالتفكر ومتييز الصحيح من السقيم فأنا لكم ناصح حترروا من عبوديـة البـرش 

 .إىل عبودية رب البرش

 
هذا بعد خيانة هيوذا وصـلب يسوع التالميذ االثني عرش بخري و  لقد ذكر

 .املسيح وقيامته 
متـى جلـس ابـن : احلـق أقـول لكـم   فأجاب يـسوع« ٢٨ :١٩ذكر متى 

اإلنسان عىل عرش جمده عند جتديد كل يشء جتلسون، أنتم الذين تتبعوين عـىل 
 .»أثني عرش عرشا لتدينوا عشائر إرسائيل االثني عرش
له بطرس ماذا يكون نـصيبهم يسوع ينبئهم بجزائهم عىل اتباعه بعد ما سأ

 .ألهنم تركوا كل يشء وتبعوه
ل هذا السؤال لكل نرصاين كيف يبني يـسوع جـزاءهم مـن اخلـري ومل أسا

ِيستثن هيوذا الذي سلمه أال يعلم أنه سـوف يـسلمه وقـد تنبـأ يـسوع يف غـري 
 موطن من األناجيل أنه سوف يسلمه؟

ام جاء عنه يف الكتـاب فابن اإلنسان سيموت ك«  ، ٢٤ : ٢٦وقد ذكر متى 
 . »ال يولدكان خريا له أن ! ولكن الويل ملن يسلم ابن اإلنسان 

 ،ا لـهسبحان اهللا يدعو يسوع عىل الذي يسلمه بالويل وأنه لو مل يولد خـري
 .فام هذا التناقض عند متى

 وأنـتم «  ،٣٠ – ٢٨  :٢٢ولوقا مل يذكر عدد الكرايس وأخفى ذلك فذكر 
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 ٧٦ 

وأنا أعطيكم ملكوتا كام أعطاين أيب فتأكلون وترشبون عـىل ثبتم معي يف حمنتي 
مائديت يف ملكويت وجتلسون عىل عروش لتدينوا عشائر بنـي إرسائيـل االثنـي 

 .»عرش
، ٤ : ١٥والعجيب أن بولس يقول يف رسالته األوىل إىل كنيسة كورنثـوس 

ثـم وأنه دفن وقام يف اليوم الثالث كام جـاء يف الكتـب ، وأنـه ظهـر لبطـرس «
  .»للرسل االثني عرش

وظهـر آخـر مـرة لتالميـذه «،  ١٤ : ١٦وتالىف مرقس هذا اخلطـأ وذكـر 
 .»عرش األحد

َأين الصواب؟ ومع من احلقيقة؟ هيوذا اخلائن مل يستثن مـن االثنـي : ُقلت 
عرش ال يف ظهور يسوع بعد قيامته وال من اجلزاء العظـيم الـذي ذكـره يـسوع 

  ؟لتالميذه، أفيدونا هداكم اهللا
فهل هذه االختالفات ما بني األناجيل كانت من الوحي؟ ال واهللا بل هي 

 O P Q R :من البرش ممن كتب وألف هذه األناجيل حسب هواه قال تعاىل
S T U V W X   ]٨٢:النساء[. 

 .وهو من عند غري اهللا فال بد من وجود االختالفات بني إنجيل وآخر 
و كتـاب مـن تـأليف البـرش ومل ينـزل إن اإلنجيل هـ«وقد قال دان براون 

وهو مل هيبط بشكل خارق من الغيوم يف السامء فهو من ابتكار . بوحي من اإلله 
اإلنسان الذي ألفه لتسجيل األحداث التارخيية يف تلك العصور التـي طبعتهـا 
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٧٧
ــد تطــور وحتــرف مــن خــالل ترمجــات ــتن، وق وإضــافات  النزاعــات والف

نتيجة هي أنه ال توجد نسخة حمددة للكتاب ومراجعات ال تعد وال حتىص، وال
 .انتهى. )١(»يف التأريخ كله 

وكالم دان براون ال حيتاج إىل تعليق بل هو رصيـح بـأن هـذا الكاتـب ال 
يعتقد بأن هذه األناجيل هي كلمة اهللا واالختالفات والتناقضات واضحة بني 

عليـه الـدنيا ومل إنجيل وآخر بل جتد التناقض يف اإلنجيل الواحد، وقد أقاموا 
 .يقعدوها يف الغرب ورموه باإلحلاد والفسق 

W 

                                                 
 ).٢٥٨ص(» شيفرة دافنتيش«يف كتابه  )١(
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٧٩

 
ُ بعث إىل بني إرسائيل كام يذكر متى يف إنجيلـه ڠمن املعلوم أن املسيح 

 فأجاب وقـال مل أرسـل إال إىل خـراف « أن املسيح أجاب تالميذه   ،٢٤ :١٥
 ڠختالف رشيعة موسـى   برشيعةڠِ وأنه مل يأت  .»بيت إرسائيل الضالة 

 إنام جاء ببعض الوصايا والتعاليم واألخـالق وحيـل هلـم بعـض الـذي حـرم
عليهم، ولكن مل يأمرهم بتغري الرشيعة التي كانوا عليها التي بعث هبـا نبـي اهللا 

ُ ال تظنوا أين جئت ألنقض النـاموس أو «  ، ١٧ : ٥ كام ذكر متى ڠموسى 
ُ ما جئت ألنقض بل ألكمل .األنبياء  ُ«. 

اطـب يـسوع اجلمـوع وتالميـذه حينئـذ خ«  ،٣- ١ :٢٣وكذلك يف متى 
ُعىل كريس موسى جلس الكتبة والفريـسيون ، فكـل مـا قـالوا لكـم أن . ًقائال

ُحتفظوه فاحفظوه وافعلوه   تعملوا ألهنم يقولـون وال ولكن حسب أعامهلم ال. ُ
 .»يفعلون

من إنجيل متى وينقلها عـن لـسان املـسيح أن ِ فمعلوم من هذين النصني 
 كان يأمر مجوع الناس عامة وتالميذه خاصة الذين هـم مـن بنـي ڠاملسيح 

ً قـوال وعمـالڠإرسائيل بالتمسك برشيعة موسـى  ال كـام يـصنع أحبـار  ،ً
 .اليهود الذين يقولون ما ال يفعلون 
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 وفلسطني كان أتباع املسيح يف أورشليم« ويقول األب يوسف درة احلداد 
وكان املـسيح مـع دعوتـه باإلنجيـل يـامرس . كلهم من اليهود يف بدء الدعوة 

يامرسـون  !!!وكان الرسل صحابته يف دعوهتم للمـسيحية. الرشيعة املوسوية 
فظـون األعيـاد عـىل اخلتـان الرشيعة املوسـوية فيـرتددون عـىل اهليكـل ، وحي

 .)١(»، وسائر أحكام التوراة والسبت، والصوم
 بني العهدين خيالف ما يذكر يف ًناِّ وبيً العجيب أن نجد تناقضا كثريا ولكن

ل األعجب من ذلك جتـد األناجيل من وصايا يويص هبا املسيح بني إرسائيل ب
تناقض العهد القديم بـل تنـاقض فعـل املـسيح مثـل اخلتـان، ! فتاوى لبولس

هـل وسأذكر بعض التناقضات حتى ال أطيل عـىل القـارئ ولعـيل أجـد مـن أ
 .الكتاب رجال رشيدا باحثا عن احلق بصدق

 
 .» ولد عابروأرفكشاد ولد شالح وشالح«  ،٢٤ : ١٠يف سفر التكوين 

 عابر بن شالح بن قينـان بـن«  ، ٣٦ ، ٣٥ : ٣ويناقض ذلك ما ذكره لوقا 
 .»أرفكشاد
 والذي )أرفكشاد ( الذي ولد شالح حسب رواية سفر التكوين هو : ُقلت

 !فمع من الصواب يا ترى؟ ) قينان ( ولد شالح حسب رواية لوقا هو 
                                                 

ملـاذا اختفـى «ً نقال عن كتاب ،)٤٩-٤٨ص( »القرآن دعوة نرصانية«كتاب من  )١(
  .سني يوسف األطري، حل»سيحإنجيل امل
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ُانا وليـد بيتـك واملبتـاع بفـضتكُخيتن خت« ،١٤ – ١٣ : ١٧يف التكوين  ُ ً ،
ًيف حلمكم عهدا أبديا فيكون عهدي ُ، وأما الذكر األغلف الذي ال خيتن يف حلم ً ُ
ُغرلته فتقطع ت ُ ِ  .»ُأنه قد نكث عهدي. ُلك النفس من شعبها ُ

ويناقض بولس بفتواه مرشوعية اخلتان ففي رسالة بولس إىل أهل غالطية 
ًها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم ال ينفعكم املسيح شيئا «  ٢ : ٥ ُ«. 

الذي يناقض هبـا مـا أوىص بـه املـسيح ! إن هذه الفتوى من بولس: ُقلت 
 وال ۏ وإنه جاء ليكمل ما جاء به األنبياء ڠ سىمو  باألخذ برشيعةڠ

ينقض شيئا، بل األعجب من ذلـك أن بـولس ينـاقض املـسيح باخلتـان كـون 
ُ ، وملا متت ثامنية أيام ليختنوا الصبي سمي ٢١ : ٢املسيح ختن فقد جاء يف لوقا 

 .يسوع كام تسمى من املالك قبل أن حبل به يف البطن 
أم أنـه تقـصد بتحريـف ذلـك وتظليـل فهل هذا النص خفي عن بـولس 

 .الناس يف حينه ليبعدهم عن الفطرة السليمة 

 
ٍسـتة أيـام . ُذكر يـوم الـسبت لتقدسـه ُا« ، ١٠ – ٨ : ٢٠يف سفر اخلروج 

ِوأما اليوم الـسابع ففيـه سـبت للـرب إهلـك . ُتعمل وتصنع مجيع عملك  ِ ال . ٌ
 وعبدك وأمتـك وهبيمتـك ونزيلـك الـذي ًتصنع عمال ما أنت وابنك وابنتك

  .»داخل أبوابك
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وأمـا اليـوم . ستة أيام يصنع عمـل «  ،١٧ – ١٥ : ٣١وكذلك يف خروج 
ًكل مـن صـنع عمـال يف يـوم الـسبت . السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب 

ًا السبت يف أجياهلم عهدا أبديافيحفظ بنو إرسائيل السبت ليصنعو. ًيقتل قتال  ً .
  .»بني بني إرسائيل عالمة إىل األبدهو بيني و

ُوهلذا كان اليهود يطـردون «  ،١٦ : ٥ويناقض ذلك يسوع كام ذكر يوحنا 
 .»أن يقتلوه ألنه عمل هذا يف السبتيسوع ويطلبون 

 :ُقلت 
يسوع هنا هو الذي يناقض العهد القديم كام ادعى يوحنـا ولعـل القـارئ 

ئيل ليحـل هلـم بعـض الـذي حـرم أمل تقل إن املسيح بعث يف بني إرسا: يقول
 عليهم ؟ 

ُإن السبت كام ذكرت آنفـا يف العهـد القـديم أنـه : فأقول ومن اهللا التوفيق
مقدس عند بني إرسائيـل وأن الـرب جعلـه عالمـة أبديـة هلـم أي ال تـنقض 

 !!!واملسيح بعث لبني إرسائيل فكيف يناقض هذا العهد األبدي 

 
يف سفر األوبني اإلصـحاح احلـادي عـرش بأكملـه يكلـم الـرب موسـى  

وهارون ويأمرهم أن يكلام بني إرسائيل ويبينا هلم احليوانات التي يأكلوهنا من 
مجيع البهائم التي عىل األرض وما يف املياه إىل أن قال هلام الرب يف آخر فقـرتني 

س حية تسعى يف املاء هذه رشيعة البهائم والطيور وكل نف: من اإلصحاح نفسه
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للتميز بني النجس والطـاهر وبـني احليوانـات . وكل نفس تدب عىل األرض 

ثم يأيت بولس فيحل كل يشء وال جيعل  ،التي تؤكل واحليوانات التي ال تؤكل
  .شيئا نجسا بل كل احليوانات عىل األرض ويف املياه فإهنا طاهرة

ٌين عـامل ومتـيقن يف الـرب إ« ، ١٤ : ١٤ُففي رسالة بولس إىل أهل روميـة  ٌ
ًيسوع أن ليس يشء نجسا بذاته إال من حيسب شيئا نجسا فله هو نجس  ً ًُ ٌ«. 

 
إذا أخذ الرجل امرأة وتزوج هبا فـإن مل جتـد نعمـة « ،١ : ٢٤يف سفر تثنية  

ُيف عينيه ألنه وجد فيها عيب يشء وكتـب هلـا كتـاب طـالق ودفعـه إىل يـدها 
 .»تى خرجت من بيته و صارت لرجل آخروم. قها من بيته وأطل

وقيـل مـن طلـق «  ،٣١ : ٥ويناقض ذلك يسوع كام يدعي متى يف إنجيله 
وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأتـه إال لعلـة . امرأته فليعطها كتاب طالق 

  .»ومن يتزوج مطلقة فإنه يزين. الزنى جيعلها تزين 
 .)نفس الكالم (  ٩ – ٨ : ١٩وكذلك يف متى 

 هذا النص الذي ذكره متى عن يسوع أن الزوج ال يطلق زوجته إال :ُقلت 
بعلة الزنى خيالف طبائع الناس وما يكون بني الزوجني من خالف ال ينفع فيـه 

جيعل يف الزواج  ٌإال انفصاهلام عن بعضهام وكل منهام جيد نصيبا مع آخر لعل اهللا
فاهم وعدم االختالف وقد خالف كثري من الذين الثاين لكل منهام السعادة والت

 .يدينون بدين النرصانية يف ديار الغرب هذا النص الذي يرونه غري صائب 
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ًإذا أخطـأ إليـك ألنـه لـيس إنـسانا«  ،٣٦ : ٦يف أخبار األيـام الثـاين    ال ُ
ُخيطئ ِ«. 
 ، كل من هو مولود مـن ٩ : ٣يناقض هذا النص يوحنا يف رسالته األوىل  

تطيع أن خيطئ ألنـه مولـود مـن ًاهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيه وال يس
 .»اهللا

 يوحنا جيعل كل الناس معصومني مـن اخلطـأ وقـد تناسـى أن مـن :قلت 
ُعقيدته املحرفة أن املسيح جاء ليحمل عن املذنبني وأهل اخلطايا ذنوهبم فكيف 

 .واهللا املستعان. عهد القديم يناقض نفسه قبل أن يناقض ال

W 
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م الـسب عنـده فالنصارى يف غرف البالتوك ويف فضائياهتم التي يديروهنا
وللمــسلمني،  ملسو هيلع هللا ىلص والــشتم شــعار هلــم وينــسبون الفــواحش والــسباب لنبينــا
 .وأدلتهم التي يذكروهنا كلها كذب وحتريف واهللا املستعان
وملاذا تنظـر « ٥-٣ :٧وكان األجدر هبم أن يتمسكوا بقول املسيح يف متى 

أم كيـف . خلشبة التي يف عينك فال تفطن هلاوأما ا. القذى الذي يف عني أخيك 
يـا مرائـي . تقول ألخيك دعني أخرج القذى من عينك وها اخلشبة يف عينـك 

ًوحينئذ تبرص جيدا أن خترج القـذى مـن عـني . ًأخرج أوال اخلشبة من عينك  ُ
 .»أخيك 

احلق هذه النـصوص مـن الكتـاب  وأنا أكتب لكل نرصاين يرغب بمعرفة
 ال بد من كتابتهااملقدس وكنت ال أرغب بكتابتها ولكن بعد ادعاءاهتم الباطلة 
 .ليعرف القوم من هم أهل السب والشتم والفساد بشتى أنواعه

 
- وصعد لوط من صوغر وسكن يف «  .٣٧- ٣٠ : ١٩ يف سفر التكوين 

. فسكن يف املغارة هو وابنتاه. غر اجلبل وابنتاه معه ألنه خاف أن يسكن يف صو
رض رجـل يـدخل علينـا أبونا قد شاخ ولـيس يف األ: وقالت البكر للصغرية
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فنحيي من أبينا  كعادة كل أهل األرض، هلمي نسقي أبانا مخرا ونضطجع معه
فسقتا أبامها مخرا يف تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهـا ومل . نسل

يف اليـوم التـايل دخلـت الـصغرية ومل  وفعال. [ يعلم باضطجاعها وال بقيامها
فحبلت ابنتا لـوط مـن أبـيهام فولـدت  ] يعلم كذلك باضطجاعها وال بقيامها

البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أبو املوآبني إىل اليوم والصغرية أيضا ولدت 
 .»ابنا ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إىل اليوم 

يـزين بابنتيـه . ُ حسبي اهللا هكذا يكتب عن نبي اهللا لوط وعن ابنتيـه :أقول
قيــامهن وهــو النبــي املعــصوم مــن هــذه وال يعلــم باضــطجاعهن معــه وال ب

الفواحش الذي تشمئز منهـا النفـوس الـسليمة، أمل خيـربه اهللا بـذلك قبـل أن 
 لدن أمل يسأهلن من أين لكن هذا؟ يرشب اخلمر وعندما حبلن وو

-هيوذا بـن يعقـوب  ستجد » ٣٠ – ١٣ : ٣٨ « أنظر   ويف سفر التكوين
حبلـت منـه وولـدت فـارص زنـى بكنتـه و. وهو من األسباط أخوة يوسف 

  !ُوزارح الذي وضعوه كتاب األناجيل بنسب عيسى
- ونشيد اإلنشاد ليس عنكم ببعيد وما فيه من اخلزي والعار وأنا أحتدى 

كل نرصاين أن جيلس أخواته وبناته ويقرأ هلن ما فيـه مـن الطبعـات القديمـة، 
غـري بعـض ففي الطبعات احلديثة بدأ النارشون خيجلون مـن ذلـك وقـاموا بت

 .واهللا املستعان. اجلمل فيه
- ٤٩- ١ : ٢٣. والعيـاذ بـاهللا مـن الرذيلـة .  ويف حزقيال ما هو أفجـع 

 يا ابـن آدم كـان امرأتـان -وتعاىل اهللا عام يقولون- وكان إيل كالم الرب قائل«
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ابنتا أم واحدة وزنتـا بمـرص يف صـبامها زنتـا هنـاك دغـدغت ثـدهيام وهنـاك 

وزنـت . ام واسـمهام أهولـة الكبـرية وأهوليبـة أختهـا تزغزغت ترائب عذرهت
أهولة من حتتي وعشقت حمبيهـا آشـور األبطـال الالبـسني األسـامنجوين والة 

 :إىل أن قال .. وشحنا كلهم شبان شهوة 
فلام رأت أختها أهوليبة ذلك أفسدت يف عشقها أكثر منها ويف زناها أكثـر 

ن األبطـال الالبـسني أفخـر من زنى أختها عشقت بني آشور الـوالة والـشح
فأتاهـا بنـي بابـل يف مـضجع احلـب ونجـسوها بزنـاهم : إىل أن قال.. لباس 

فتنجست هبم وجفتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت عورهتـا فجفتهـا نفـيس 
كام جفت نفيس أختها وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض 

 .»مري ومنيهم كمني اخليلمرص وعشقت معشوقيهم الذين حلمهم كلحم احل
 !؟ حاشا هللا أن يقول ذلك هللا أكرب أهذا كتاب مقدس أم مدنسا
- فأرسـل يـشوع بـن نـون مـن شـطيم رجلـني « ، ٢-١ : ٢ ويف يشوع

خـال بيـت امـرأة فـذهبا ود. جاسوسني رسا قائال اذهبا انظرا األرض وأرحيا 
 .»زانية أسمها راحاب

ه املـرأة الزانيـة الثانيـة يف راحاب هذه وضعت كذلك بنـسب يـسوع هـذ
النسب أترىض بذلك؟ فكيف يكون املجتمع الـذي يقـرأ مـا يف هـذا الكتـاب 

 .وكيف يكون االنحالل األخالقي فيه وهذا ما نرى ونسمع
- ثم ذهب شمسون إىل غزة ورأى هناك امـرأة «  ،٢ -١ :١٦ ويف قضاة
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 .» للغزين قد أتى شمسون إىل هنازانية فدخل إليها فقيل
 - ٢ :١٣(اعلم أن شمسون هذا نبي كام ادعى صـاحب سـفر قـضاة يف و
 فأين عصمة األنبياء من الفواحش والذي حـصل مـع شمـسون بعـد أن )٢٤

 .باركه الرب، فاهللا املستعان 
- وكان يف وقت املساء أن داود قام «،  ٢٦ - ٢ : ١١ ففي صموئيل الثاين

 الـسطح امـرأة تـستحم عن رسيره ومتشى عىل سطح بيت امللك فرأى من عىل
وكانت املرأة مجيلة املنظر جدا فأرسل داود وسأل عن املرأة فقال واحد أليست 
هذه بشبع بنت اليعام امرأة أوريا احلثي فأرسل داود رسال وأخـذها فـدخلت 

وحبلت املرأة . إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إىل بيتها 
ويف الـصباح كتـب : إىل أن قال ....  حبىل فأرسلت وأخربت داود وقالت أين

وكتب يف املكتوب اجعلوا أوريـا يف . داود مكتوبا إىل يوآب وأرسله بيد أوريا 
): إىل أن قـال(وجه احلرب الشديدة وارجعوا من ورائـه فيـرضب ويمـوت ، 

فلام سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلهـا : ثم قال. ومات أوريا احلثي 
 وملا مضت املناحة أرسل داود وضمها إىل بيته وصارت لـه امـرأة ندبت بعلها

 .» الذي فعله داود فقبح بعيني الربوولدت له ابنا، وأما األمر
 الذي وصفه اهللا سبحانه ڠداود . أعوذ باهللا من هذا الطعن بأنبياء اهللا

   , + * ( ) ' & % $ # " ! :وقال فيه يف القرآن الكريم

 .]١٧:ص[
ة أحد قادة جيشه وحتمل منه ثم يرسل زوجها للمعركة وجيعله يزين بزوج

http://kotob.has.it



 
 
 

٩١
 وبعد ذلك يقـبح فعلـه بعـني ،يف مقدمة اجليش لكي يقتل ليستويل عىل زوجته

أجيبوين هل الكتاب املقدس الـذي بـني . الرب أي ال يرىض اهللا بام صنع داود 
 !يديكم هو من عند اهللا؟ بعد ما تقرأون هذا الفساد والعياذ باهللا

- ــاين ــه كــان « ، ١٤- ١ : ١٣ ويف صــموئيل الث ــك أن وجــرى بعــد ذل
إىل أن . حبهـا أمنـون بـن داود البشالوم بن داود أخت مجيلة أسمها ثامـارا فأ

فقـال أمنـون للملـك دع . فاضطجع أمنون ومتارض فجاء امللـك لـرياه : قال
فأرسـل داود إىل . ثامارا أختي فتأيت وتصنع أمامي كعكتـني فآكـل مـن يـدها 

فـذهبت . امارا إىل البيت قائال اذهبي إىل بيت أمنون أخيك واعميل له طعاما ث
وقال أمنون أخرجـوا  : إىل أن قال. ثامارا إىل بيت أمنون أخيها وهو مضطجع 

كل إنسان عني فخرج كل إنسان عنه ثـم قـال أمنـون لثامـار إإيت بالطعـام إىل 
ه وأتـت بـه أمنـون املخدع فأكل من يدك فأخذت ثامارا الكعك الـذي عملتـ

أخاها إىل املخدع وقدمت له ليأكل فأمسكها وقال هلا تعايل اضطجعي معي يـا 
ال تعمـل . فقالت له ال يا أخي ال تذلني ألنه ال يفعل هكذا بإرسائيـل . أختي 

هذه القباحة أما أنا فأين اذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء يف 
فلم يشأ أن يسمع لصوهتا بـل .  ال يمنعني منك إرسائيل واآلن كلم امللك ألنه

 .»متكن منها وقهرها واضطجع معها
 ولـيس ڠانظر إىل زنى املحارم األخ يزين بأختـه ومـن هـم أوالد داود 

 !فإنه ال يامنع] أي داود [ فقط ذاك بل تقول له أخرب امللك 
هللا أن كام تـدعون وأين أشـهد ا نعم ال يامنع ألنه فعل الفعل نفسه أي الزنا
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 ٩٢ 

لقد اصطفى اهللا رسله وحاشا هللا أن يبعث رسوال . أنبياء اهللا بريئون مما تقولون 
 .هذا حاله وهذه صفاته وال يامنع عىل ما حيصل بني أوالده من زنى املحارم 

 يثني اهللا عـىل نبيـه داود ويـأمر سـليامن أن ١٥- ١٣ : ٣ ويف سفر امللوك 
تك أيضا ما مل تسأله غنـى وكرامـة  وقد أعطي» ڠيتمسك بام كان عليه داود 

حتى أنه ال يكون رجل مثلك يف امللوك كـل أيامـك فـإن سـلكت يف طريقـي 
 .»وحفظت فرائيض ووصاياي كام سلك داود أبوك فإين أطيل أيامك

وال تنس أن القوم قالوا أن اهللا قبح فعل داود الذي ذكرته آنفا وهنا وبعـد 
لعلك تقول هـذه رؤيـا . ن عليه داود موت داود يأمر سليامن أن يتمسك بام كا

  .رآها سليامن فأقول لك إن رؤيا أألنبياء وحي وهذا ما نقلتموه كثريا أنتم 

 
يف ذلك الوقت تكلم الرب عن يد إشعياء بن «،  ٥- ٢ : ٢٠ يف إشعياء -أ

، واخلع حذائك عن رجليك )١(اذهب وحل املسح عن حقويك: ًآموص قائال 
فقال الرب كام مشى عبـدي إشـعياء معـرى . ى معرى حافيا ففعل هكذا ومش

وحافيا ثالث سنني آية وأعجوبة عىل مرص وعىل كوش وهكـذا يـسوق ملـك 
آشور سبي مرص وجـالء كـوش الفتيـان والـشيوخ عـراة وحفـاة ومكـشويف 

مكــشوفة  . مــن طبعــات الكتــاب املقــدسةويف طبعــ (» ملــرصًاألســتاه خزيــا
  .)مؤخراهتم فضيحة ملرص

                                                 
 .)عن وسطك (١٨٥٠وليم واطس يف لندن سنة  ل»العهد اجلديد« ةيف طبع )١(
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٩٣
ا دين تدعون أن اهللا يأمر نبي أن يتعـرى وملـدة ثـالث سـنني ويمـيش أهذ

حيث ما يريد لعلكم أخذتم التعري من هذه الروايات املكذوبة عىل اهللا ، وهل 
 !هذا التعري حمصور بالصيف أم بالشتاء ؟ أجيبوا هداكم اهللا للحق 

قـام عـن « ] ڠوهـو يـتكلم عـن عيـسى  [ ٨- ٤ : ١٣ يف يوحنا -ب 
ًخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر هبا ثم صب ماء يف مغسل وابتدأ يغـسل العشاء و

 .»ًأرجل التالميذ ويمسحها باملنشفة التي كان متزرا هبا 
انظر يدعي يوحنا أن يسوع تعرى أمام تالميذه ألنه أخذ املنشفة التي كـان 

وهذا قول الزور عىل نبي من أويل العزم مـن . يتزر هبا وينشف أرجل التالميذ 
لرسل يبقى عريانا أمام أنظار تالميذه ولعل ذلك الفعل الذي نسبتموه ليسوع ا

أصبح من العادات عندكم وهذا ما فعله التالميـذ مـن بعـده وإىل يومنـا هـذا 
 .تفعلوه 
 فلام سمع سمعان بطرس أنه الـرب اتـزر بثوبـه «  ٧ : ٢١ ففي يوحنا -ج

 .»ألنه كان عريانا وألقى نفسه يف البحر 
 .أصبح من السنن التي حتبوهنا ألنكم تروهنا دينا عىل ما أظنفالتعري 

 
ًأعطوا مسكرا هلالك ومخرا ملري النفس  «  ٧-٦:  ٣١ يف أمثال -أ يرشب . ًٍ

 .»وينسى فقره وال يذكر تعبه بعد
فالنساء يـبعن أعراضـهن . فكم وكم من مدمني اخلمر عندكم من الفقراء 
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 ٩٤ 

ن ويقتلون الناس من أجل كأس مخـر واهللا من أجل كأس مخر والرجال يرسقو
 .املستعان
ــى -ب ــرشب «  ١٩- ١٨ : ١١ ويف مت ــل وي ــا ال يأك ــاء يوحن ــه ج . ألن

جاء ابن اإلنسان يأكل ويـرشب فيقولـون هـوذا إنـسان . فيقولون فيه شيطان 
  . »أكول ورشيب مخر حمب للعشارين واخلطاة

 واهللا فهـذا متـى  ؟ الڠاهللا أكرب هل رأيتم املـسلمني يطعنـون بعيـسى 
يطعن بيسوع وجيعله سكري وحيب اخلطاة أقول لك يا من تدعي حـب عيـسى 

 أترىض بذلك؟
ال تكن يف مـا بعـد « ، ٢٣ : ٥ ويف رسالة بولس األوىل إىل تيموثاوس -ج

  .»رشاب ماء بل استعمل مخرا قليال من أجل معدتك وأسقامك الكثرية
رشب املـاء ألن املعـدة جيوز هلم بـولس رشب القليـل مـن اخلمـر وتـرك 

وانظر إىل بولس ما يقول يف رسـالته األوىل . واألسقام عنده تشفى بام حرم اهللا 
ــوس  ــون «، ١٠- ٨ :٦إىل أهــل كورنث ــستم تعلمــون أن الظــاملني ال يرث أم ل

وال سـكريون ] إىل أن قـال .[ ال تضلوا ال زناة وال عبدة أوثـان . ملكوت اهللا 
 .»ن ملكوت اهللاون وال خاطفون يرثووال شتام

اخلمر يف  يقول بولس هنا السكريون ال يرثون ملكوت اهللا فكيف جتوزون
أجيبوين ؟ هذا بولس الذي أخذتم عقيـدتكم عنـه ولـيس مـن املـسيح  دينكم
  !َ يفتيكم بالتحريم فلم ال تطيعوه هبذه وتطيعوه بالكفر الرصيح ڠ
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الم و يربئون أنفسهم مـن ذلـك الذي يدعي القوم أنه من سامت أمة اإلس
  .٢٢ : ٥ويستدلون بذلك بام ذكر متى 

ولـو . »ال يـا أمحـق يكـون مـستوجب نـار جهـنمومن ق« :أن يسوع قال
الحظت غرف البالتوك التي يديروهنا لقلنا إن كالم يسوع الذي ذكره متى يقع 

 .عليهم 
 شتاموسأذكر لك أهيا النرصاين يا من تبحث عن احلق من هو السباب والـ

  . من كتابك املقدس
ُفحمي غضب شاول عىل يوناثان وقال «  ، ٣٠ :٢٠ يف صمويل األول -أ  ُ

ِله يا ابن املتعوجة املتمردة أما علمت أنك قد اخرتت ابن يسى خلزيك وخزي  ِ
 . » أمكِعورة

َ مل تغفلون يا أهل الكتاب من هذا السب والشتم وتدعون أنكم أصـحاب 
لفظ إال بـالكالم احلـسن حتـى ملـن يـيسء هلـا؟ واهللا ألسن عفيفة طاهرة ال تت
 .املستعان عىل ما تصفون

. ال تعطـوا القـدس للكـالب« مـن أقـوال يـسوع ، ٦ : ٧ ذكر متى - ب 
  .»وتطرحوا درركم قدام اخلنازير

 فهـل تـشملوه بمـن اسـتوجبت لـه يذكر متى عن يسوع الـسب والـشتم
 .a ̀ _ ^ [ .جهنم
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 ٩٦ 

وع يسب ويشتم الكتبـة والفريـسيون والقـادة  يذكر متى أيضا أن يس-ج 
أهيـا « ، ٣٣ ويف نفـس اإلصـحاح بـرقم »أهيا اجلهـال والعميـان «، ١٧ : ٢٣

 .»كيف هتربون من دينونة جهنم  احليات أوالد األفاعي
فقـال هلـم أهيـا [ أن يسوع يسب تالميذه «،  ٢٥ :٢٤ وهنا يذكر لوقا -د 

  .»ميع ما تكلم به األنبياءالغبيان والبطيئا القلوب يف اإليامن بج
 أنـه يـسب األنبيـاء ڠ ويف يوحنا ما هـو أسـوأ، ينـسبون لعيـسى -ـه

 فقال هلـم يـسوع أيـضا احلـق احلـق «  ٨ - ٧ : ١٠ففي . صلوات ريب عليهم 
. ع الذين أتـوا قـبيل هـم رساق ولـصوصمجي. أقول لكم أين أنا باب اخلراف 
ا النـصارى أن يكـون األنبيـاء فهل ترضون أهيـ . »ولكن اخلراف مل تسمع هلم

 ًىل عبـاده أن يكونـوا رساقـاوالرسل الذين اصطفاهم اهللا وبعـثهم برسـاالته إ
 ؟ًولصوصا

انظروا الكالب انظروا فعلة الرش «،  ٢ : ٣ ويف رسالة بولس إىل فيلبي -و 
 !هل يعلم بولس أنه هبذا السب استوجبت له جهنم ؟.. .. »انظروا القطع 

إن   .١٠ : ٦ يف رسـالته األوىل إىل أهـل كورنثـوس وهو خيـالف مـا قـال
الشتام ال يرث الفردوس فهل يعني بذلك أن يسوع وبـولس نفـسه ال يرثـون 

 !دوسالفر
 وأنتم يـا مـن »وال سكريون وال شتامون وال خطافون يرثون الفردوس «

تديرون غرف البالتوك من النصارى ال ترثون الفردوس بسبكم وشتمكم هذا 
 لس وقبله يسوع فهل أنتم منتهون؟ ما قاله بو
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٩٧
وملا فرغت اخلمر قالت أم يـسوع لـه لـيس «،  ٤- ٢ : ٢ ويذكر يوحنا -ز

 ).مل تأت ساعة بعد.  ولك يا امرأة هلم مخرا قال هلا يسوع مايل
أقول مستعينا باهللا هل من الرب أن يقول يسوع ألمه هذا ونحن نعلـم علـم 

 ڠ القـرآن الكـريم عـن لـسان عيـسى اليقن أنه مل يقل ذلك لقوله تعاىل يف
n o p q r s   ]٣٢:مريم[. 

 ومن ثـم يـذكر ،فمن يطهر عيسى ويذكره بخري نحن أم أنتم؟ هداكم اهللا
واهللا يقول بحق مـريم . مريم الطاهرة أهنا تطلب من ولدها اخلمر للحارضين 

ــرآن  ــاهرة يف الق ــة الط  r s t u v w x yالزكي
z { | }   ]٤٢:عمران آل[ . 

 
وكـان مجـوع كثـرية سـائرين معـه «،  ٢٦- ٢٥ :١٤يذكر لوقا عن يسوع 

إن كان أحد يأيت إيل وال يبغض أباه وأمـه وامرأتـه وأوالده : فالتفت وقال هلم 
 .»تلميذاوإخوته حتى نفسه أيضا فال يقدر أن يكون يل 

يـبغض أقـرب يشرتط يسوع عىل كل من يرغب بأن يكون تلميـذا لـه أن 
أقاربه ويبغض حتى نفسه ولعل االثني عرش تلميذا صنعوا ذلك ليفوزوا برفقة 

 . بريء من ذلك ڠوعيسى . من يقطع صلة أرحامهم 
. عـدوكحتب قريبـك وتـبغض : سمعتم أنه قيل« ،٤٤- ٤٣ : ٥ويف متى 

 .»وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا ألعينيكم ، أحسنوا إىل مبغضيكم

http://kotob.has.it



 
       

 

 ٩٨ 

يا من يسوع قاصمة للظهر ختالف الفطرة السليمة بحب األهل وصا
يأمر يسوع بحب األعداء ويستلزم من ذلك حب . واألقارب وبغض األعداء 

 A B @ ? :الشيطان فإنه عدو مبني قال تعاىل يف القرآن الكريم
C D E F G H I J K L   ]٦:فاطر[. 

ڠ 

إن وقتـي مل حيـرض بعـد وأمـا : فقال هلم يـسوع« ،١٠ - ٦ : ٧ذكر يوحنا 
أنـا .  اصعدوا أنتم إىل هذا العيـد « إىل أن قال.. »وقتكم ففي كل حني حارض 

قال هلم هذا ومكث يف . لست أصعد بعد إىل هذا العيد ألن وقتي مل يكمل بعد 
وملا كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إىل العيد ال ظاهرا بل . اجلليل 

 . »نه يف اخلفاء كأ
أليست هذه هتمة بحق عيسى الذي هو من أويل العـزم مـن الرسـل : ُقلت

 .أنه يكذب عىل تالميذه
لعلك أهيا النرصاين سوف تقول هذه ليست كذبة وهذه حيطة وحذر لعله 

 .يؤذى من قبل اليهود 
إنكم تدعون أنه جاء من أجل محـل خطايـا . أقول لك بعد االستعانة باهللا 

ُهدفه أنه يصلب ويقتل حتى يكفر خطايا الناس الناس و  ًفلامذا يذهب متخفيا. ُ
 .ُوهو جاء من أجل القتل هذا هروب من اهلدف الذي أرسل من أجله 

وإليك يا من تبحث عن احلق نصوص من العهد اجلديد تثبـت أن يـسوع 
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٩٩
 . كان يتهرب ويتخفى حتى ال يؤذى من قبل اليهود ويقتل 

 بل ينبغي أن أسري اليـوم وغـدا « أن يسوع يقول  . ٢٣ : ١٣ ففي لوقا -أ 
  .»وما يليه ألنه ال يمكن أن هيلك نبي خارجا عن أورشليم 

 ؟!ُاقرأ واحكم هل هذا جاء ليقتل
فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلـوه فلـم «  . ٥٤- ٥٣ : ١١ويف يوحنا  -ب

كـورة يكن يسوع أيضا يميش بني اليهود عالنيـة ، بـل مـىض مـن هنـاك إىل ال
فـام . »القريبة من الربية إىل مدينة يقال هلا أفـرايم ومكـث هنـاك مـع تالميـذه 

تقولون عن هذا اهلروب الواضح أمل تقولوا أنه جاء من أجل أن يقتل فهل هذا 
  ترصف شخص جاء هلدف أن يقتل من أجل خطايا الناس؟

 فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخـرج مـن «  . ٤٠ - ٣٩ : ١٠ ويف يوحنا -ج 
ًومىض أيضا إىل عرب األردن إىل املكان الذي كان يوحنا يعمد فيـه أوال . أيدهيم

 .»ومكث هناك 
قال هلم يسوع احلـق احلـق أقـول «  . ٥٩- ٥٨ : ٨ وذكر يوحنا كذلك -د

فرفعوا حجارة لريمجوه أما يسوع فاختفى . لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن 
 . » هكذا وخرج من اهليكل جمتازا يف وسطهم ومىض

فقال هلم نفيس حزينة جـدا حتـى املـوت « ، ٣٩- ٣٨ : ٢٦ ويف متى -ـه
ًامكثوا ههنا واسهروا معي ثم تقدم قليال وخر عىل وجهه وكان يصيل قائالً  يا 

 .»أبتاه إن أمكن فلتعرب عني هذه الكأس
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 ١٠٠ 

 .أقول وباهللا التوفيق يسوع يطلب من اهللا أن يرصف عنه كأس املوت 
النصارى بعد هذه النصوص هل يرغب يسوع بالـصلب كـام أجيبوين أهيا 

 تدعون ؟؟

 
يدعي النصارى ومن يمثلهم من أحبارهم ورهباهنم أن هذه األمة جاءت 
بالسيف وسفك الدماء ويعلم من قرأ القرآن وطالع سرية النبي العدنان الـذي 

قوله القـوم هـو عبـارة عـن افـرتاءات وكـذبات بعثه اهللا رمحة للعاملني أن ما ي
صدقوها وروجها وادعوا أن الكتاب املقدس يأمر بالعفو والصفح وعدم محل 

فسأبني من هم أهل الـسيف ومـن حيـب سـفك الـدماء وبعـد رسد . السالح 
نصوص القوم من الكتاب املقدس سأذكر بعض النصوص من القرآن والسنة 

ة والـسالم تبـني موقـف املـسلمني مـن النبوية عـىل صـاحبها أفـضل الـصال
الفواحش وسفك الدماء بغري حق ومنهم أهل العفو والصفح الذي أمر اهللا به 

 .ورسوله
- هكذا قال الرب إله إرسائيل ضعوا «  .٢٩- ٢٥ : ٣٢ يف سفر اخلروج 

كل واحد سيفه ومروا وارجعوا من باب إىل باب يف املحلة واقتلوا كـل واحـد 
ففعـل بنـو الوي بحـسب قـول . حبه وكل واحد قريبـه أخاه وكل واحد صا

وقـال  ووقع من الشعب يف ذلـك يف اليـوم نحـو ثالثـة آالف رجـل. موسى 
فيعطيكم اليوم . ه وأخيه موسى امألوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابن

 .»ًالربكة

http://kotob.has.it



 
 
 

١٠١
األخ يقتل أخاه وصاحبه بـل فلـذة . باإلرهاب  انظر يا من تتهم أمة حممد

 .ولده ثم حيصل عىل الربكة كبده 
- فقال الرب ملوسى خذ مجيـع رؤوس الـشعب «،  ٥- ٤ : ٢٥ ويف عدد

وعلقهم للرب مقابل الشمس فريتد محـو غـضب الـرب عـن إرسائيـل فقـال 
غـضب .موسى لقضاة إرسائيل اقتلوا كل واحد قومـه املتعلقـني ببعـل فغـور 
 وال بـد أن الرب ال يذهب حتى تتعلق رؤوس شعب موسى مقابـل الـشمس

 .»يقتل كل واحد قومه
-ذكر مـن األطفـالُفاآلن اقتلوا كل « ، ١٨- ١٧ : ٣١ ً ويف عدد أيضا .

لكن مجيع النساء من اللـوايت . ِوكل امرأة عرفت رجال بمضاجعة ذكر اقتلوها 
 .»عرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حياتمل ي

ء الثيبـات والنـسا  وهذا النص الدموي بقتل الـذكور مـن األطفـال:ُقلت
 يستثنى منه النساء األبكار فمن هم أصحاب الشهوات اجلنسية ؟ 

- حـني تقـرب مـن مدينـة لكـي حتارهبـا «  ، ١٦ – ١٠ : ٢٠ ويف التثنية
فإن أجابتك إىل الصلح وفتحت لك فكل الشعب املوجـود . استدعها للصلح 

بـا تساملك بل عملت معـك حروإن مل . فيها يكون لك للتسخري ويستعبد لك 
. ُدك فارضب مجيع ذكورها بحـد الـسيفوإذا دفعها الرب إهلك ي. فحارصها

وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفـسك 
هكـذا تفعـل بجميـع املدينـة . وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهلك 

  .»البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤالء األمم هنا 
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 ١٠٢ 

والغنـائم   فلام يا أهل الكتاب تنقمون علينـا الفتوحـات اإلسـالمية:ُقلت
ومن ثم أن . وهذا النص اجليل من الكتاب املقدس الذي تعتقدون أنه كالم اهللا

أمة اإلسالم أعدل وأحكم وحتب اخلـري وترجـو يف هـذه الفتوحـات إخـراج 
 . العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد

-ثم رجـع يـشوع وكـل إرسائيـل معـه إىل ديـر «  ٤٠ : ١٠شوع  ويف ي 
وأخذها مع ملكها وكل مدهنا ورضبوها بحد السيف وحرموا كـل . وحارهبا 
َمل يبق شارد كام فعل بحربون كذلك فعل بدبري وملكهـا وكـام فعـل . نفس هبا 

فرضب يشوع كل أرض اجلبل واجلنـوب والـسهل والـسفوح . بلبنة وملكها 
ً يبق شاردا بل حرم كوكل ملكها مل  .»ل نسمة كام أمر الرب إله إرسائيلِ

ِانظر بتفكر إىل هذا النص وفيـه أنـه مل يبـق شـاردا وال نـسمة، أي الـدماء 
 .أصبحت كاألهنار

- فأرسلت اجلامعة إىل هناك اثني عرش ألف «،  ١١- ١٠ : ٢١ ويف قضاة
اد ابيش جلعـرجل من بني البأس وأوصوهم قائلني اذهبوا وارضبوا سكان يـ

ل ذكـر وكـل حترمون كـ. وهذا ما تعملونه. بحد السيف مع النساء واألطفال
 .»امرأة عرفت اضطجاع ذكر

. لو وجدتم هذا النص يف القـرآن أو الـسنة النبويـة : أقول لكل النصارى
 ماذا تصنعون؟

إن املـسلمني يقتلـون . واهللا ألقمتم الدنيا ومل تقعـدوها بـإعالمكم : أقول
 .طفالالنساء واأل
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١٠٣
- وأوصوا بني بنيامني قائلني امـضوا « ، ٢١- ٢٠ : ٢١ً ويف قضاة أيضا

وانظروا فإذا خرجـت بنـات شـيلوه ليـدرن يف الـرقص . واكمنوا يف الكروم 
ٍفاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا ألنفـسكم كـل واحـد امرأتـه مـن بنـات 

 .)شيلوه واذهبوا إىل أرض بنيامني
 . من سنن القوماعلم أهيا القارئ أن اخلطف

- مع صوت كـالم الـربواآلن فاس«،  ٣- ١ : ١٥ يف صموئيل األول .
وقف له إين قد افتقدت ما عمل عامليق بإرسائيل حني . هكذا يقول رب اجلنود

فاآلن اذهب وارضب عامليق وحرموا كل ماله . بالطريق عند صعوده من مرص
ًطفـال ورضـيعا. ًوال تعف عنهم بل اقتـل رجـال وامـرأة  ً بقـرا وغـنام ً ًمجـال . ً

 .»ًومحارا
انظر أهيا الباحث عن احلق ما تسمي هذا النص مل يستثنى فيه حتى الرضع 
واحليوانات، أمل ينفذ القوم هذا النص يف فلسطني والعراق وأفغانستان وغريها 
من الدول التي يسكنها املسلمون بأقلية أليست هذه احلقيقة وكـذلك تـدعون 

ستم مجعيات حلقـوق اإلنـسان والرفـق بـاحليوان وأنـتم مل الرفق باحليوان وأس
 . ال وال بالرضع وال حتى احليواناتترفقوا ال بالنساء وال باألطف

- ــاين ــشعب «  ، ٣١- ٢٩ : ١٢ ويف صــموئيل الث ــع داود كــل ال  فجم
َوذهب إىل ربة وحارهبا وأخذها  ِوأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من . ِ ِ ِ

 ،ا  جـدًوأخرج غنيمة املدينة كثرية.  وكان عىل رأس داود ذهب مع حجر كريم
وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم حتت مناشـري ونـوارج حديـد وفـؤوس 
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 ١٠٤ 

 ثـم رجـع .ُحديد وأمرهم يف أتون اآلجر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون
  .»داود ومجيع الشعب إىل أورشليم

 نحن أمـة الرمحـةيا أهل الكتاب من هم أهل اإلرهاب هل وجدتم عندنا 
 والسالم واألمن واألمان املتمسكني بتوحيد اهللا سبحانه وهبدي نبينـا الكـريم

 ومنهج سلف هذه األمة مثل هذا النص؟
 - هــا أنــا ذا . ُ لــذلك هكــذا قــال رب اجلنــود «  .٢٢ : ١١ ويف إرميــا

ُيموت الشبان بالسيف ويموت بنوهم وبناهتم باجلوع . ُأعاقبهم ُُ«. 
 من سنن القوم وهي التجويع وأنتم أهيا املنصفون تعلمون مـا وهذه السنة

 .حيصل وما حصل يف بالد املسلمني من احلصار والقتل والترشيد
- ها أنـا ذا . هكذا قال الرب .  فتقول هلم «  .١٤ : ١٢ ويف إرميا كذلك

ُأمأل كل سكان هذه األرض وامللوك اجلالـسني لـداود عـىل كرسـيه والكهنـة 
ًأورشليم سكرا  وكل سكانواألنبياء ُوأحطمهم الواحـد عـىل أخيـه، اآلبـاء . ُ

 .»ُال أشفق وال أترأف وال أرحم من إهالكهم :واألبناء معا يقول الرب 
واهللا أهيا الباحث عن احلق إن اهللا . اهللا اكرب حاشا هللا أن يمأل األرض مخرا 

 كثـرية يف ونـصوص رمحـة اهللا. أرحم الرامحني وأنه أرحم من األم عىل ولدها 
 . القرآن وسنة نبي الرمحة حممد

- وملعون من يمنع سيفه عن الدم« ، ١٠ : ٤٨  ويف إرميا« . 
 ُولعنة ال تكون إال عىل من خالف األمر فأي سالم تدعون أنكم من أهله؟
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١٠٥
- وقال ألولئـك يف سـمعي اعـربوا يف املدينـة « ، ٧-٥ : ٩ يف حزقيال

ُوراءه ارضبوا ال تشفق أعينك الشيخ والشاب والعذراء والطفـل . م وال تعفوا ُ
. ُن عليه الـسمة وابتـدئوا مـن مقـديسُوالنساء اقتلوا للهالك وتقربوا من إنسا

ُنجسوا البيـت وأمـألوا وقال هلم . ُفابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت 
  . »ُفخرجوا وقتلوا يف املدينة . اخرجوا. الدور قتال

 تبحث عن احلق أحيتاج هذا النص إىل تعليق؟ اقرأ وتفكر أهيا العاقل يا من
 واحكم واختذ القرار قبل فوات األوان؟

- ُيف أجلبـه قد فزعتم من السيف فالـس« ، ٨ : ١١ ويف حزقيال كذلك
 .»عليكم يقول السيد الرب

 - ًال تظنوا أين جئـت أللقـي سـالما عـىل «  . ٣٥- ٣٤ : ١٠ ويف متى ُ ُ
 .األرض

ُما جئت أل ًلقي سالما بل سيفا ُ ُفـاين جئـت ألفـرق اإلنـسان ضـد أبيـه . ً ُ
 .»واالبنة ضد أمها والكنة ضد محاهتا 

- ًجئـت أللقـي نـارا عـىل األرض « ، ٥٣ – ٤٩ :١٢ يف لوقا ُ إىل أن . (ُ
ًأتظنون أين جئت ألعطـي سـالما عـىل األرض ) قال ُ بـل . ُكـال أقـول لكـم . ُ

ٌ يف بيت واحد منقـسمني ثالثـة عـىل اثنـني ٌألنه يكون من اآلن مخسة. ًانقساما 
ُواحلامة . ُاألم عىل البنت والبنت عىل األمواالبن عىل األب ، و واثنني عىل ثالثة

 .»ُعىل كنتها والكنة عىل محاهتا 
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 ١٠٦ 

َينقسم األب عىل االبن فلم تتغافلون عـن كـالم يـسوع وتـدعون املحبـة 
جاء من أجل تفكيك األرسة ِوالسالم وهو مل يأت من أجل املحبة والسالم بل 

 .الواحدة وزرع البغضاء بينهم بالسيف والنار
وهذا كله أنتم الذي تدعونه أما . ما جيمعه اهللا ال يفرقه إنسان : فأين كالمه

ُنحن فنربئ عيسى   من هذا اإلرهاب واحلقد وزرع البغضاء بـني النـاس ڠُ
 .عامة والعائلة الواحدة خاصة 

- ُأما أعدائي أولئـك الـذين مل يريـدوا أن أملـك « ، ٢٧ : ١٩ ويف لوقا ُ
 .»ُتوا هبم إىل هنا واذبحوهم قداميعليهم فأ

 ،٤٤ : ٥ وهذا يناقض ما أمر به يسوع بمحبة األعداء وودهم كام ذكر متى
وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم . باركوا العنيكم ، أحسنوا إىل مبغضيكم «

 .»ويطردونكم 
 صوص نأخذ أجيبونا هداكم اهللا ؟واآلن حريمتونا فبأي الن

- فقال هلم لكن اآلن من له كـيس فليأخـذه « ، ٣٦ : ٢٢ً ويف لوقا أيضا
 .»ًومزود كذلك ومن ليس له فليبيع ثوبه ويشرتي سيفا

 يأمر يسوع تالميذه ببيع مالبسهم ليشرتوا السيف فام تقولون هبذا النص؟ 
ذ يسوع ومن تبعهم هلذا أما أكل أموال الناس بالباطل من تالمي :ُقلت 

اليوم فهو موجود عندكم وتعلمون ذلك ولكن ال تستطيعون الكالم ومن مل 
 D E F G H :قال تعاىل. يدفع للتالميذ فمصريه املوت 
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١٠٧
I J K L M N O P   ]٣٤:التوبة[. 
- إذا مل يكـن فـيهم أحـد حمتاجـا ألن كـل « ، ٢٤ :٤ ففي أعامل الرسل

أو بيوت كانوا يبيعوهنـا ويـأتون بـأثامن املبيعـات الذين كانوا أصحاب حقول 
 .»ٍويضعوهنا عند أرجل الرسل فكان يوزع عىل كل أحد كام يكون له احتياج

- ورجـل اسـمه حناينـا وامرأتـه « ، ١١- ١ : ٥ ًيف أعامل الرسل أيضا
سفرية باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته هلا خرب ذلك وأتى بجزء ووضـعه 

ل فقال له بطرس يا حناينا مأل الـشيطان قلبـك لتكـذب عـىل عند أرجل الرس
فلام سمع هذا الكالم وقع ] إىل أن قال [الروح القدس وختتلس من ثمن احلقل 

إىل أن فعل هذا التـوبيخ مـع زوجتـه وسـقطت أيـضا مـن اخلـوف ... ومات 
 .»وماتت

فاحلمد هللا ] أي رسل يسوع الذين اختارهم كام تدعون[ أهذا حال الرسل 
 .عىل نعمة اإلسالم وكفى هبا من نعمة 

 
 إن اإلسالم هو دين األنبياء كافة وهو الدين الذي يرضاه اهللا لعباده ومعناه

وهذا  هللا تعاىل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللوص من الرشك االستسالم
بـأوامره  وأمتـرالدين العظيم الذي فيه سعادة البرشية أن متسك العبد بتعاليمه 

 .يف الدنيا واآلخرة  عىل النهج الذي يرتضيه اهللا سبحانه كان فالحه وسار
لـه ) اإلسـالم(أن لفـظ  [ -$-يقول الشيخ بكر بن عبد اهللا أبـو زيـد 
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 ١٠٨ 

بي من أنبياء اهللا الذي بعـث يتناول إسالم كل أمة متبعة لن: ، معنى عام معنيان
َراهيم بعبادهتم هللا وحده واتبـاعهم ، فيكونون مسلمني ،حنفاء عىل ملة إبفيهم َ

لرشيعة من بعثه اهللا فيهم ، فأهل التوراة قبل النسخ والتبديل ، مسلمون حنفاء 
ل التـوراة  فإن من آمن مـن أهـڠعىل ملة إبراهيم ومن كذب منهم بعيسى 

 ، ومن كذب منهمه فهو مسلم حنيف عىل ملة إبراهيم، واتبعه فيام جاء ببعيسى
َّلـامافر ال يوصف باإلسالم ، ثم  فهو كڠ بعيسى  ًبعـث اهللا حممـدا  َ َ َ  ملسو هيلع هللا ىلصَ

، ورسالته خامتة الرساالت ، وهي عامـة وهو خامتهم، ورشيعته خامتة الرشائع
ألهل األرض وجب عىل أهل الكتابني ، وغريهم ، اتباع رشيعته ، وما بعثه اهللا 

نيـف ، وال أنـه  حُبه ال غري، فمن مل يتبعه فهو كافر ال يوصف باإلسالم وال انه
، أو وال يقبلـه وال ينفعه ما يتمسك به من هيودية، أو نرصانية، عىل ملة إبراهيم

 حتى يرث اهللا ملسو هيلع هللا ىلصعند اإلطالق منذ بعثة حممد ) اإلسالم ( اهللا منه ، فبقي اسم 
وهذا هو معناه اخلاص الذي ال . ًاألرض ومن عليها ، خمتصا بمن يتبعه ال غري 

 .)١(اهجيوز إطالقه عىل دين سو
ُوقد حرم يف اإلسالم كل ما يـرض يف الـنفس البـرشية ومـا يـرصفها عـن 

فمن أرشك  ُالقصد التي خلقت من أجله أال وهو عبادة اهللا وحده ال رشيك له
باهللا هانت عليه الذنوب والكبائر التي هي أدنى من الرشك فارتكب صـغريها 

 .عان وكبريها وهو يراها يف عينيه أدق من الشعر واهللا املست
                                                 

- ٥٥ص( »رسالة األبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه مـن األديـان« )١(
  . أنصح بقراءهتا فإهنا مهمة-$-  للشيخ بكر أبو زيد،)٥٦
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١٠٩
 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ :قال سبحانه وتعاىل

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô   ]١٥١:األنعام[. 

 K L M N O P Q R :وقال سبحانه وتعاىل
S T U V W X Y Z [   

 .]٩٠:النحل[
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } :وقال سبحانه وتعاىل

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́   ]٢٨:األعراف[. 
ٌهذه النصوص القرآنية من كالم اهللا عز وجـل واضـحة جليـة لكـل عـامل  ٌ

وأن اهللا يأمر عباده بكل خري وطيب ألنـه سـبحانه  الفواحش حمرمة وعامي أن
 اخلبري العليم ويعلم أن هذا اخلري ملنفعة العباد وحيرم علـيهم كـل رش وخبيـث

هذا هو العـدل واإلحـسان يف ديـن اإلسـالم ديـن  ه عىل عبادهألنه يعلم رضر
العفة والطهارة دين الصدق واإلخالص هللا وحده دين األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر فأين نصوص الكتاب املقدس التي ذكرهتا آنفا من هـذه النـصوص 
الربانية، وإليك أهيا القارئ نصوص من السنة النبوية مـن كـالم سـيد اخللـق 

 .لكي تتعرف عىل موقف اإلسالم من هذه الذنوب واملعايص  خاتم النبينيو
ًاضمنوا يل سـتا مـن « :قالملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيڤعن عبادة بن الصامت * 

اصـدقوا إذا حـدثتم ، وأوفـوا إذا وعـدتم ، وأدوا : أنفسكم أضمن لكم اجلنة 

http://kotob.has.it



 
       

 

 ١١٠ 

  )١(»يديكمُغضوا أبصاركم ، وكفوا أُاألمانة إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، و
ُهي تنفع الناس أم ترض هبم أليس هذه ثامر  ملسو هيلع هللا ىلص هل هذه الوصايا من رسول اهللا

 .طيبة أمل يقل املسيح عندكم تعرفوهنم من ثامرهم 
 :؟ فقـالعن نظـر الفجـأة ملسو هيلع هللا ىلص ُسألت رسول اهللا:  قال ڤوعن جرير * 

 .)٢(»ارصف برصك«
يـل برصف نظره ألن النظرة تأيت بأخرى والعـني تطمـع والقلـب يم أمره

 بعدها ويبدأ الشيطان بدوره ليوقع الناظر بالفاحشة والعياذ بـاهللا فأمرنـا نبينـا
 : أن ال ندع للشيطان مدخل ألن كل حادثة تبدأ هبذه النظرة حتى قيلملسو هيلع هللا ىلص

ــدأها مــن النظــر   ومعظم النـار مـن مستـصغر الـرشر  كـــل احلــوادث مب
  فتــك الــســهام بــال قــوس وال وتــر  كم نظـرة فتكـت يف قلـب صـاحبها
  يف أعني الغيـد موقـوف عـىل اخلطـر  والعبـــــد مـــا دام ذا عـــني يقلبهـــا
ــضـرر  يـــسـر مقلتـــه مـــا ضــــر مهجــــته ــاد بال ــرسور ع ـــرحبا ب   ال م

 ال يزين الزاين حني يـزين«: قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا: ڤوعن أيب هريرة * 
، وال يرشب اخلمر حني  يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن، والوهو مؤمن

  .)٣(»ا وهو مؤمن يرشهب
                                                 

  . صحيح لغريه :»ب والرتهيبالرتغي«قال شيخ مشاخينا األلباين يف  )١(
  .بوداود والرتمذيأرواه مسلم و )٢(
  .رواه البخاري وغريه )٣(
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١١١
 الـذي عـصمهم اهللا ۏهذا املؤمن مـن عـوام النـاس فكيـف باألنبيـاء 

ُوالذين رماهم الكتاب املقدس بأبشع التهم الزنـى بـل زنـى املحـارم ورشب 
اخلمر، واهللا املستعان، أال متيزون يا أهل الكتاب بـني مـا يـأمر بـه اهللا سـبحانه 

بكم املقدس أما فيكم رجل كتايف هذه النصوص وبني نصوص  ورسوله حممد
 !رشيد

، لعن اهللا اخلمر وشارهبا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:  قالڤوعن ابن عمر * 
حمولـة وعارصها ، ومعترصها ، وحاملهـا ، وامل وساقيها ، ومبتاعها ، وبائعها

 .)١(»إليه
ألن اخلمر إذا خالط العقل ذهب به ويصبح اإلنسان كاحليوان بعـد رشب 

معـصية نع وما يقول، والعيـاذ بـاهللا فيوقعـه الـشيطان باخلمر وال يعلم ما يص
 . تتعدى عىل غريه من الفواحش

 :من صفات املؤمنني فهو ليس أما السباب واللعان الذي تتهموننا به
، لعـان، وال بالليس املؤمن بالطعـان« :ًفعن عبد اهللا ابن مسعود مرفوعا* 

 .)٢(»وال بالفاحش، وال بالبذيء
حسان إليهام والتحذير من إيذائهام وعقهام واإلحـسان أما بر الوالدين واإل

 للقربى والقول احلسن للناس فهي من الوصـايا التـي أمرنـا اهللا هبـا ورسـوله
                                                 

  .)٣٢٠ (»الصحيحة«صححه األلباين يف رواه أمحد والرتمذي و )١(
  .رواه أبو داود وصححه األلباين )٢(
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 ١١٢ 

واملسيح بريء من ذلـك، . وليس كام أمركم يسوع ببغض الوالدين واألقارب 
 .وتأمل أهيا النرصاين هبذه اآليات البينات من كتاب هللا سبحانه ومن كالم نبيه

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ § :قال تعاىل
³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º   ]٨٣:البقرة[. 

 g h i j k l m n o p q :قال تعاىل* 
r s t u v w x y z { 

 .]٣٦:النساء[   © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |
 g h i j k l m n o p q r :قال تعاىل* 

s t u v w x y z { | } ~ � 
¡.£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯   

 .]٢٤-٢٣:اإلرساء[
ٌحم معلقة بالعرش تقولَّالر«  :قال ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبيڤعن عائشة *  ُ ُ مـن : ِ

ُصله اهللا، ومن قطعني قطعه اهللاوصلني و ُ ََ ََ َ«)١(. 
هذه وصايا نبينا عليه أفضل الصالة وأتم التـسليم يوصـينا بـالرتابط بـني 

 . األرحام وعدم التفكك وقطع الصلة فيام بيننا 
ِأي العمـل : ملسو هيلع هللا ىلص َسألت رسـول اهللا:  قال ڤ بن مسعود وعن عبد اهللا* 

                                                 
  .رواه البخاري ومسلم )١(
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١١٣
ُّبر« :؟ قال ثم أي:ُ قلت،»ُالصالة عىل وقتها«: ؟ قال ُأحب إىل اهللا . » الوالـدينِ

 .)١(»ُاجلهاد يف سبيل هللا «: ؟ قال ثم أي:قلت
ِجـاء رجـل إىل رسـول اهللا:  قـال ڤوعن عبد اهللا بن عمرو *  ٌ  :فقـال َ

ُجئــت أبايعــك ارجــع إلــيهام « : فقــال، ُ وتركــت أبــوي يبكيــانِ عــىل اهلجــرةُ
 . )٢(»هامُفأضحكهام كام أبكيت

ُرغم أنفه ، ثم رغم أنفـه، ثـم « :قال ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبيڤوعن أيب هريرة *  ُ
َمـن أدرك والديـه عنـد الكـ« :؟ قـال  من يا رسـول اهللا:قيل، »ُم أنفهرغ ِ ِرب أو ِ

  .)٣(»ُأحدمها ثم مل يدخل اجلنة
الـرشك بـاهللا، «:  فقال،الكبائر كر عند رسول اهللاُقال ذ ڤ وعن أنس* 

  .)٤(»وعقوق الوالدين
أما اإلرهاب الذي وصفتمونا به وجعلتمونا نحـن الـذي نـسفك الـدماء 
بغري حق ونقتل الصغري والكبري والنساء واحليوانات بغـري رمحـة فهـذه بعـض 

سبتموه  موقف اإلسـالم ممـا نـاألدلة من الكتاب والسنة تبني للقايص والداين
 .إليه

                                                 
  .رواه البخاري ومسلم )١(
  .بوداود وصححه األلباينأرواه  )٢(
  .صححه األلباين يف الرتغيب والرتهيب )٣(
  .رواه البخاري ومسلم والرتمذي )٤(
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 ١١٤ 

إن اهللا أمرنا أن نقاتل من قاتلنا وإن قاتلناه ال نعتدي قال سبحانه  *
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í :وتعاىل
Î   ]١٩٠:البقرة[. 

   A B C D @ ?. = > ; : 9 8 7 :وقال تعاىل

 .]١٩٢-١٩١:البقرة[
 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a :وقال سبحانه 

b c d e f g h i j k l m n   ]١٩٤:البقرة[ 
وحرم اهللا علينا قتل النفس بغري احلق ومن فعل ذلك كأنام قتل الناس  *
 3 2 1 0 / . - , + * ( :قال تعاىل. مجيعا 

 .]٣٢:املائدة[   ; : 9 8 7 6 5 4
ًومـن قتـل نفـسا :  أي: الربانني يف هذه األمـةقال أهل التفسري من العلامء

 ألرض واستحل قتلها بال سبب وال جنايةأو فساد يف ا بغري سبب من قصاص
 ؛7 6. فكأنام قتل الناس مجيعا ألنه ال فرق عنده بني نفس ونفـس 

حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهـم منـه هبـذا االعتبـار وهلـذا : أي
 .; : 9 8 :قال

ــاىل*  ــال تع  a b c d e f g h i j k l m :ق

n o p q r   ]٨٧:املائدة[. 
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١١٥
بحانه وتعاىل يأمرنا بعدم االعتـداء ألنـه سـبحانه وتعـاىل ال حيـب  ربنا س

 .املعتدين 
 .أجيبونا هداكم اهللا من هم أهل سفك الدماء 

 .]٥٦:األعراف[   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ :قال تعاىل
ٌهذا نص واضح من ربنا سبحانه وتعاىل يأمرنا بعـدم اإلفـساد يف األرض 

اجلليـة هـل نكـون نحـن مـن بعد إصالحها، فبمثل هذه النصوص الواضحة 
يفسد يف األرض ويسعى يف خراهبا؟ أرجو منكم مراجعة تأرخيكم لتعلموا من 

 .هم املفسدون يف األرض
ويأمرنا اهللا سبحانه بالعفو والصفح وكظم الغيظ، وجعل اهللا هذا  *

 6 5 4 3 :قال تعاىل. الصنيع من فعل املحسنني 
 ثار هبم الغيظ كظموهإذا :  أي ؛]١٣٤:عمران لآ[   ; : 9 8 7

 .وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم  بمعنى كتموه فلم يعملوه
   Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú :قال تعاىل* 

 .]٦١:األنفال[
Î Ï ــالوا: أي ؛ ــة : أيÐ م ــصاحلة واملهادن ــساملة وامل  امل
Ñ Òفتمعن أهيا الباحث عن احلـق . فمل إليها واقبل منهم ذلك :  أي؛
 .هل السلم والسالممن هم أ
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 ١١٦ 

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ :قال تعاىل* 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô   ]١٥١:األنعام[. 

واهللا إن هذا النص القرآين من كالم اهللا عز وجل واضح كالشمس، هذه 
 È É Ê Ë: فأقول. وصايا اهللا هلذه األمة اإلسالمية 

Ì   ]١١١:البقرة[. 
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² :قال تعاىل *

 .]١٢٦:النحل[   ¿
 :خذ مني ؛ملسو هيلع هللا ىلص ومن أحاديث النبي

: إذا بعـث جيوشـه قـال ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا:  قال ڤ عن ابن عباس* 
وال تغـدروا، وال تقتلـوا  تقاتلون يف سبيل اهللا من كفـر بـاهللا اخرجوا بسم اهللا«

 .)١(»الصوامع، وال أصحاب الولدان
الرهبان ألهنم قرصوا : ل أصحاب الصوامع وهمففي احلديث هني عن قت

 . بفعل وال رأي وال حتريض وال مالأنفسهم عىل العبادة ومل حياربوا
 وينهانا حيثنا عىل الصدقة ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي« : قالڤعن سمرة بن جندب  *

                                                 
  .»املسند«أخرجه أمحد يف  )١(
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١١٧
 . هو نبي الرمحةهذا .عن التمثيل بالقتىل ملسو هيلع هللا ىلص  هنى رسول اهللا: أي؛)١(»عن املثلة 

 .)٢(»عن قتل النساء والصبيان ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول اهللا« :ڤعن ابن عمر * 
قارن أهيا الباحث عن احلق هذه النصوص مع نصوص الكتـاب املقـدس 

 .واحكم بالعدل 
وإين « : أنــه قــال يف وصــيته لــبعض أمــراء جيوشــهڤ عــن أيب بكــر *

 ً مثمراً وال تقطع شجراًما هرًا وال كبريا ال تقتلن امرأة وال صبي: موصيك بعرش
 وال ً إال ملأكلـة وال حتـرقن نخـالً وال تعقـرن شـاة وال بعـرياًوال ختربن عامرا

فمن أين لكـم  ملسو هيلع هللا ىلص هذه وصايا خليفة رسول اهللا ،)٣(»تفرقنه وال تغلل وال جتبن
 .مثل هذا

 وال خالف بني املسلمني أنـه ال جيـوز قتـل نـسائهم وال :قال ابن رشد *
 . )٤(اتل الصبي واملرأةم ما مل يقصبياهن
 أمجع العلامء عىل حتريم قتل النساء والصبيان إذا مل « :قال اإلمام النووي *

 .)٥(»يقاتلوا
                                                 

  .رواه البخاري )١(
  .رواه البخاري )٢(
  .»املوطأ«رواه مالك يف  )٣(
  .) ٧٤٠ / ٢( البن رشد »بداية املجتهد« )٤(
  .)٢٩٢/  ١١(  لإلمام النووي»رشح صحيح مسلم« )٥(
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 ١١٨ 

أما الرفق باحليوان فواهللا األدلة كثرية وال يتسع املجال لذكر الكثري ولكـن 
 .سأذكر ثالثة أدلة فقط 

يف سـفر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاكنا مع رسول: عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه قال *
ُفأخـذنا فرخيهـا فجـاءت احلمـرة  ُفرأينا محـرة معهـا فرخـان. فانطلق حلاجته

مـن فجـع هـذه بولـدها؟ ردوا ولـدها « :فقال ملسو هيلع هللا ىلص فجعلت تفرش فجاء النبي
 :، قـالقلنا نحن »؟من حرق هذه« :، فقال ورأى قربة نمل قد حرقناها؛»إليها

 .)١(»النار إال رب النارإنه ال ينبغي أن يعذب ب«
أما بلغكم « :فقال ُمر عليه بحامر قد وسم يف وجهه ، عن جابر أن النبي *

  .)٢(»يمة يف وجهها أو رضهبا يف وجهها؟ُأين قد لعنت من وسم البه
إىل حائط لرجل من األنـصار  ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد اهللا بن جعفر قال دخل النبي *

فمـسح ذفـراه  أحن وذرفـت عينـاه فأتـاه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فإذا مجل، فلام رأى النبي
 فجاء فتى من األنصار »من رب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟« :فسكت، فقال

أفـال تتقـي اهللا يف هـذه البهيمـة التـي ملكـك اهللا «: يل يا رسول اهللا قال : فقال
ُ أنك توجعه وتدئبهّإياها؟ فإنه شكى إيل ُ)٤(»)٣(. 

                                                 
   .اه أبوداود وهو صحيحرو )١(

  . صحيح:»الرتغيب والرتهيب«قال الشيخ األلباين يف  )٢(
  . تتعبه:يأ )٣(
  .بوداود وصححه األلباينأرواه  )٤(
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١١٩
حتى عند ذبح احليوان الذي أحل اهللا أكله لنا أن نحـسن  ملسو هيلع هللا ىلص بل أمرنا نبينا

 :حه وال نؤذيه ومتعن هبذه الوصايا النبوية ذب
 اهللاَ كتــب َّنإ«: ملسو هيلع هللا ىلص قــال رســول اهللا:  قــالڤعــن شــداد بــن أوس * 

ُوا الذبحة، وليحد أحـدكم شـفرتهُ، فإذا قتلتم فأحسناإلحسان عىل كل يشء ِ ،
 . )١(»ولريح ذبيحته

اضـع رجلـه عىل رجل و ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاَّمر:  قالڤوعن ابن عباس  *
ُّهو حيدعىل صفحة شاة و ِ أفـال قبـل « :، قـال شفرته، وهي تلحظ إليه ببـرصهاُ

 .)٢(»َ؟ أوتريد أن متيتها موتات؟هذا
مـا مـن إنـسان يقتـل «: قـال ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسـول اهللاڤوعن ابن عمـرو  *

!  يا رسول اهللا:قيل. »ًعصفورا فام فوقها بغري حقها إال سأله اهللا عز وجل عنها 
 .)٣(» يقطع رأسها ويرمي هبا، واليذبحها فيأكلها«: وما حقها؟ قال 

                                                 
  وقـال شـيخ مـشاخينا األلبـاين يف،بوداود والنـسائي وابـن ماجـهأرواه مسلم و )١(

  .)صحيح (:»صحيح الرتغيب والرتهيب«
 و رواه احلـاكم ، ورجاله رجال الـصحيح»األوسط« و»الكبري«رواه الطرباين يف  )٢(

:  وقـال،»أتريد أن متيتها موتات؟ هال أحـددت شـفرتك قبـل أن تـضجعها«: إال أنه قال
صـحيح الرتغيـب « وصـححه شـيخ مـشاخينا األلبـاين يف ،صحيح عـىل رشط البخـاري

  .»والرتهيب
امم األلبـاين يف مـام اهلـ قال شـيخ مـشاخينا اإل، وصححه،رواه النسائي واحلاكم )٣(

 = يف-حفظـه اهللا وسـدده- عيبدة وبأ وعلق شيخنا ، صحيح لغريه:»الرتغيب والرتهيب«
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أقول ألهل الكتاب هـذا هـو  وبعد ذكر هذه النصوص من القرآن والسنة
ديننا وهذا هو نبينا فأين اإلرهاب الذي ترموننا به وتنسبوه إلينا ؟ ولعلكم مـا 
قرأتم الكتاب املقدس أو أنكـم قرأمتـوه و أغمـضتم أعيـنكم عـن النـصوص 

ن الـسالم والعفـو والـصفح، ديـن األمـر ديـن اإلسـالم هـو ديـ املخزية، أما
ٌباملعروف والنهي عن املنكر دين الرب والتقوى دين ليس فيه فرق بني أعجمـي 

 .وعريب و أبيض وأسود إال بالتقوى 
أما ما تشاهدونه وتسمعونه من أفعال من قبل بعض املـسلمني فاإلسـالم 

لفوا هـدي منها بريء هؤالء العصاة والغالة من املسلمني عـصوا رهبـم وخـا
 .نبيهم فهم الذين يالمون عىل ترصفاهتم وال حتمل املالمة عىل اإلسالم 

 بل رغم هذه اهلفوات مـن بعـض املـسلمني فهـي يشء قليـل وال تقـارن 
بصنيعكم من فساد وإفـساد وضـياع وتفكـك اجتامعـي وفـرض القـوه عـىل 

ن مما هم فيه من ظلم وجـور وهـذا هـو البهتـا الضعفاء بحجة إنقاذ الشعوب
واالفرتاء الذي تستخدمونه من أجل السيطرة عىل ديار املسلمني وإذالل أهـل 

 .اإلسالم وال حول وال قوة إال باهللا

W 
                                                 

قلـت فيـه ابـن «:  مانـصه»صحيح وضعيف الرتغيب والرتهيب«ـاعتنائه هبذه الطبعة ل=
 ٣ ١ ٣٠ (»الـصحيحة« فانظر ، فهو صحيح، عن أمحدلكن رواه عنه قتيبة بن سعيد, ،هليعة

  !ون بابن هليعةعله املعلقأو) 
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 .إطالق لفظ األب واالبن يف الكتاب املقدس * 
 .إثبات أن املسيح نبي اهللا ورسوله وليس بإله * 
 .كان املسيح يوصف وينادى عليه َبم* 
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١٢٣

 
 لقد ادعى النصارى أن لفظ االبن املذكور يف العهـد اجلديـد هـي خاصـة 

 وهو االبن الوحيد لألب ويدعون أن األب كام معلوم للكثري أنـه ڠبعيسى 
 وقد كثر لفظ األب واالبن يف الكتاب املقـدس -تعاىل اهللا عام يقولون- هو اهللا

يدعون ذلك واملقصود باالبن كام سأبني إن شاء اهللا  كام ڠومل خيتص بعيسى 
 . تعاىل هو كل عبد طائع بار هللا سبحانه 

أما العبد العايص العاق فهو كام تذكر نصوص الكتـاب املقـدس أنـه ابـن 
 .وأرجو من اهللا التوفيق والسداد. إبليس أو ابن اهلالك واإلثم 

- ــي ســفر التكــوين ــاء ا«  ، ٢ : ٦ فف ــاس أهنــن هللا رأوأن أبن ا بنــات الن
 .»فاختذوا ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا. ٌحسنات

وبعد ذلك أيضا إذا دخل بنو اهللا عىل بنـات « ، ٤ويف اإلصحاح نفسه رقم 
 .»الناس وولدن هلم أوالدا

 هل هؤالء الذين ذكر سفر التكوين هم أبناء اهللا كـام تـدعي النـصارى يف 
 ح والتقوى؟، أم هم من أهل الصالعيسى ابن مريم 

- ا يقـول الـربهكذ فتقول لفرعون«،  ٢٣-٢٢ : ٤ ويف سفر اخلروج :
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هـا أنـا . فقلت لك أطلق ابني ليعبدين فأبيـت أن تطلقـه . إرسائيل ابني البكر
 .»أقتل ابنك البكر

 أن عيسى هو ابن اهللا الوحيد فـام -تعاىل اهللا عام يقولون-عي النصارى ّيد
 . إرسائيل ابني البكر : فايقولون بقول الرب املذكور آن

-ُهو يبني يل بيتـا وأنـا أثبـت «،  ١٣- ١٢ : ١٧األول   ويف أخبار األيام ُ
عنـه كـام ُكرسيه إىل األبد، أنا أكون له أبا وهو يكـون يل ابنـا وال أنـزع رمحتـي 

 .»نزعتها عن الذي كان قبلك
 إنـه سـيقيم مـن نـسله مـن يبنـي هللا بيتـا :٢٢قول الرب يف هذا النص لد

ً وإنه يكون ابنـا هللا ويكـون اهللا لـه أبـا وذلـك ڠواملقصود يف ذلك سليامن 
من سمي ابنا : للعمل الذي سيعمله وهو بناء بيت هللا، وهذا عمل صالح وقلنا

 .هللا ال بد أن يكون من الصاحني 
- هوذا يولـد لـك ابـن يكـون « . ١٠- ٩ : ٢٢ ويف أخبار األيام األول 

ُصاحب راحة وأرحيه من مج ُ فأجعل . ائه حواليه ألن اسمه يكون سليامنيع أعدٍ
ًسالما وسكينة يف إرسائيل أيامه   وأنا له ًمي وهو يكون يل ابناهو يبني بيتا الس. ً

 .»ًأبا
وهذا النص هو تفصيل للنص الـسابق ، فتـدبر معنـى االبـن واألب وال 

 .تتعصب للباطل
- اهللا ليمثلـوا أمـام وكان ذات يوم أنه جاء بنـو « ، ٦ : ١ ويف سفر أيوب
 .»اهللا
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١٢٥
 . مل ختتص البنوة بعيسى فتأمل واخضع للحق 

-  ُإين أخرب مـن جهـة قـضاء« ، ٧ : ٢ يف املزامري ڠوانظر لقول داود ُ 
 .»أنا اليوم ولدتك. ل يل أنت ابني الرب قا

هل داود ابـن اهللا وولـده . ماذا تقول يف هذا النص يا من تبحث عن احلق 
 . اهللا

 .فإنه عبد اهللا ونبيه.  وأعوذ باهللا أستغفر اهللا
- اقدموا للرب يا أبناء اهللا قدموا للـرب جمـدا « ، ١ : ٢٩ يف سفر مزامري
 .»وعزا

من الذي يقدم للرب جمدا وعزا منهم ؟ فكل عبد هللا يقوم بـام أمـره اهللا بـه 
ِوال خيالفه وال يعصيه ويتبع شهوات نفسه ، فهو يقدم جمدا وعـزا هللا فيـستحق 

 .كون من أبناء اهللا، أي من الصاحلني القريبني بطاعتهم هللا أن ي
- للراكب ًأعدوا طريقا. غنوا هللا رنموا السمه« ، ٥- ٤ : ٦٨ ويف مزامري 
تـامى وقـايض األرامـل يف مـسكن أبـو الي.  القفار باسمه ياه واهتفوا أمامـهيف

 .»قدسه
 يـدعي النـصارى كام فهل يقول اليتامى واألرامل إنا أبناء اهللا وهو أب لنا

هـذا؟ كـال واهللا ؛ ألن اهللا  فهل املقصود هبذا النص . ڠيف عيسى ابن مريم 
 يف القـرآن والـسنة النبويـة أمر باإلحسان لليتيم واألرملة ويف ذلـك نـصوص

 .كثرية
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-يا إلـه اجلنـود ارجعـن اطلـع مـن « ،١٥- ١٤ : ٨٠ ً ويف مزامري أيضا
 الذي غرسته يمينك واالبـن الـذي السامء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس

 .»اخرتته لنفسك
سبحان اهللا هذا اختيار من اهللا تعاىل لنبي فهل يقصد هذا االختيار بأنه ولد 

 .-ًتعاىل هللا عام يقولون علوا كبريا-هللا 
- قلت إنكم آلة وبنو العيل كلكمأنا« ، ٦ : ٨٢ يف مزامري ٌ ُ«. 
- الرب بني أبناء اهللامن يشبه « ، ٦ : ٨٩ ويف مزامري كذلك«. 
-  إرسائيل أنت يـا رب أبونـا ولينـا منـذ األبـد «، ١٦ : ٦٣ويف إشعياء

 .»ِا إبراهيم وإن مل يدرنا إرسائيلاسمك فإنك أنت أبونا وإن مل يعرفن
 - الطـني وأنـت ُ، نحـن واآلن يا رب أنت أبونا«،  ٨ : ٦٤ ويف إشعياء

 .»جابلنا وكلنا عمل يدك
 - ًوال يعد ويكون عوضا عن أن يقـال هلـم لـست« ، ١٠:  ١ يف هوشع ِ م ُ

 .»شعبي يقال هلم أبناء اهللا احلي
 - ُمـا أحببتـه ومـن مـرص ملا كـان إرسائيـل غال« ، ١ : ١١ ويف هوشع ً

 .»ُدعوت ابني
كلها من العهـد القـديم وقـد تبـني لنـا أن  ًهذه النصوص التي ذكرهتا آنفا

 عبد هللا ملتـزم بـأوامر اهللا وال خيـالف البنوة مل ختتص بشخص معني ولكن كل
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ثـم بعـدها نـأيت . ًرب العباد وال يعصيه فيدعى أنه ابن اهللا ويكون اهللا لـه أبـا 

  كام يدعي القوم؟ ڠللعهد اجلديد وننظر هل لفظ االبن خمتص بعيسى 
- يدعونألهنم أبناء اهللا. طوبى لصانعي السالم «،  ٩ : ٥ يف متى ُ«. 
- ُفليضئ نوركم هكذا قـدام «،  ١٦نفسه من متى برقم  ويف اإلصحاح ُ

 . »لسمواتُالناس لكي يروا أعاملكم احلسنة ويمجدوا أباكم الذي يف ا
فهذا يسوع كام يذكر متى يقول ملن يصنع السالم ويبني للناس طريق احلق 
اخلايل من الظالم الذي تضيئه أعامهلـم الـصاحلة احلـسنة ويمجـدون اهللا أهنـم 

 . اء اهللاُيدعون أبن
- ــى ــيكم «، ٤٥ - ٤٤ : ٥ ويف مت ــسيئون إل ــذين ي ُوصــلوا ألجــل ال

 .»كم الذي يف السمواتلكي تكونوا أبناء أبي ويطردونكم
- فكونوا أنتم كـاملني كـام أن «  ٤٨ ويف اإلصحاح نفسه من متى برقم

 .»أباكم الذي يف السموات كامل 
باإلحسان يكون من  لتالميذه أنه من دفع اإلساءة ڠهذه وصية عيسى 

وكذلك يعلمهم ويوصيهم بالكامل ألهنا صفة مـن صـفات اهللا فـال . أبناء اهللا 
 .ًيكون اهللا لكم أبا حتى تتقربوا إليه بام حيب ويرىض 

 - فإنه إن غفرتم للنـاس زالهتـم يغفـر لكـم « ، ١٥-١٤ : ٦ ويف متى
كـم أبـوكم أيـضا م ال يغفـر لًأيضا أبوكم الساموي وإن مل تغفروا للناس زالهت

 .»زالتكم
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 - تالميذه اإلخـالص يف العبـادة واالبتعـاد ڠُ وكذلك يعلم عيسى 
ُوأما أنت فمتى صمت فـادهن رأسـك « ،١٨ – ١٧ : ٦ففي متى . عن الرياء 

. ًصـائام، بـل ألبيـك الـذي يف اخلفـاءلكي ال تظهر للنـاس . واغسل وجهك 
 .»ًعالنيةفأبوك الذي يرى يف اخلفاء جيازيك 

- كذلك يويص يسوع تالميـذه باإلحـسان لألعـداء وحمبـتهم ليكـون 
 .أجرهم عظيام
وتكونوا بني العيل فإنه منعم عىل غري الشاكرين « ، ٣٦ - ٣٥ : ٦ففي لوقا 

ً رمحاء كام أن أباكم أيضا رحيمفكونوا. واألرشار  ُ«. 
- ُإذا ال يستطيعون أن يموتـوا أيـضا ألهنـم مثـل «،  ٢٦ : ٢٠ ويف لوقا ً

 .» أبناء اهللا إذ هم أبناء القيامةاملالئكة وهم
-ًوأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن « ،١٣- ١٢ : ١  ويف يوحنا

الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة . يصريوا أوالد اهللا أي املؤمنون باسمه 
 . »جسد وال من مشيئة رجل بل من اهللا

- نحن ذرية اهللافإذ «  ، ٢٩ : ١٧ ويف أعامل الرسل«. 
 -  ألن كل الـذين ينقـادون « ، ١٤ : ٨ويف رسالة بولس إىل أهل رومية

 . »ُبروح اهللا فأولئك هم أبناء اهللا
- ٌثم بام أنكـم أبنـاء«،  ٦:  ٤ ويف رسالة بولس إىل أهل غالطية  أرسـل ُ

 .»اهللا روح ابنه إىل قلوبكم
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١٢٩
- ٌالم من اهللا أبيناوس« ، ٢ : ١ ويف رسالة بولس إىل أهل كولويس« . 
 - واهللا أبونـا « ، ١٦ : ٢ ويف رسالة بولس الثانية إىل أهـل تـسالونيكي

ًأبديا ورجاء صاحلا بالنعمة ًالذي أحبنا وأعطانا عزاء ًً«. 
 - ُمن يغلب يرث كل يشء وأكون «،  ٧  :٢١ ويف رؤيا يوحنا الالهويت

ًله إهلا وهو يكون يل ابنا ً ُ«.  
لسوء ويعيص اهللا وخيالف أوامره فال يكون ابنا هللا كام بينت  أما من يعمل ا

 .كام ذكر الكتاب املقدس، وإليك هذه النصوص . ًولكن يكون ابنا إلبليس
 - فـرأى الـرب ورذل مـن الغـيظ بنيـه «،  ٢٠ - ١٩ : ٣٢ ففي التثنية
جيـل إهنـم . ُوقال أحجب وجهي عنهم وانظر مـاذا تكـون آخـرهتم . وبناته 

 .»ٌأوالد ال أمانة فيهمُمتقلب 
 فالعصاة وأصحاب الشهوات سامهم أوالد ال أمانه هلم فالحظ وتدبر ؟

 - فقالوا له إننـا . أنتم تعملون أعامل أبيكم «  ،٤٤- ٤١ : ٨ ويف يوحنا
ٌمل نولد من زنا، لنا أب واحد وهو اهللا  فقال هلم يسوع لو كان اهللا أباكم لكنتم . ٌ

ــونني ألين خرجــت مــن ُحتب ــتُ ــل ذاك  ُ قبــل اهللا وأتي ــيس ب ألين مل آيت مــن نف
ُأنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تر]. ثم قال هلم. [)١(أرسلني يـدون أن ٍ
 . »تعملوا

                                                 
  . فتدبر، رسول من اهللاڠ وهذا إثبات واضح بأن عيسى :أقول )١(

http://kotob.has.it
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فكل من خالف ما جاءت به رسل اهللا واتبع ما يأمر به عدو اهللا إبليس فهو 
 .ال يدعى ابن اهللا بل يدعى ابن إبليس وهذا عىل لسان عيسى 

 -ومل هيلك منهم أحد إال ابن اهلالك ليتم « ، ١٢ : ١٧ً يوحنا أيضا  ويف
 .»الكتاب

  .ڠ ابن اهلالك أي الذي مل يستجب لدعوة عيسى 
 - ًوأما شاول الذي هو بولس أيضا « ، ١٠- ٩ : ١٣ ويف أعامل الرسل

ٍوقـال أهيـا املمتلـئ كـل غـش وكـل . فامتأل من الروح القدس وشخص إليه 
ُيس يا عدو كل بر أال تزال تفسد سبل خبث يا ابن إبل  .»اهللا املستقيمةُ

 - ُاألمور ألتي من أجلها « ، ٦ : ١٣ ويف رسالة بولس إىل أهل كولويس
 .»ُأيت غضب اهللا عىل أبناء املعصيةي

 - ُمـن يفعـل اخلطيـة فهـو مـن « ،١١- ٨ : ٣ُ ويف رسالة يوحنا األوىل
ُإبليس ألن إبليس من البدء خيطئ  ُل هذا أظهر ابن اهللا لكي ينقض أعامل ألج. ُ

 .»إبليس
ُكل من هو مولود من اهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيـه وال يـستطيع  ُ ً ُ

ٌأن خيطئ ألنه مولود من اهللا  ُهبذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبليس كل من ال . ُ ُ
ُيفعل الرب فليس من اهللا وكذا من ال حيب أخاه  ُ ُ. 

طعة كضوء النهار تبني لنا أن كل من خـالف أوامـر ٌهذه نصوص جلية سا
اهللا وعصاه وخالف رسله ومل يستجب لدعواهم واتبع هواه وما وسوس إليـه 
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١٣١
ُالشيطان به فهو يدعى ابن إبليس وابن اهلالك وابـن املعـصية أمـا مـن متـسك 
بأوامر اهللا ومل يعصه وقام بأعامل الرب والتقوى وأمر باملعروف وهنى عن املنكـر 

 .ًتجاب لرسل اهللا فهو يدعى ابن اهللا ويكون اهللا له أبا واس
ُ بعـض القـسس يف زمنـه عـىل ومن الطرائف أن األمام الباقالين أتفق مـع ُ

 : مناظرة
كيف حالكم؟ كيف : م فدخل الباقالين عىل القسس، فرحب هبم وقال هل

 ؟ حال أبنائكم
، سون ال نتـزوجأال تعلـم أننـا قسيـ: فأنكروا عليه سؤاله هذا ، وقالوا له 

 !!أبناءوليس عندنا 
ًأوالدا ، فكيـف تنـسبون الولـد هللا، غضبتم وأنكـرتم أن لكـم : فقال هلم

 :فقالوا له
 .)١(..!!لقد غلبتنا قبل أن يأيت الناس 

W 

                                                 
ملحمد بـن  »رسالة ماذا يقولون عن اإلسالم« و، للباقالين»إعجاز القرآن« :انظر )١(

  .مجيل زينو
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١٣٣

 
  من العهـدًإين سأرسد لك نصوصا-للحق هداك اهللا-  اعلم أهيا النرصاين

 هو عبد اهللا ورسوله بعثـه اهللا إىل اخلـراف ڠاجلديد أثبت لك هبا أن عيسى 
 فأرجو منـك أن متعـن النظـر هبـذه ڠالضالة من بني إرسائيل كام رصح هو

ًالنصوص ولعلها تكون سببا يف هدايتك ونجاتك من النار فـإين واهللا ال أريـد 
ه وتـرتك ُمن ذلك سوى كشف احلقائق واألباطيـل لتبـرص احلـق وتتمـسك بـ

 .الباطل وجتتنبه واهللا من وراء القصد

 
. وقال له أعطيك هذه مجيعها إن خـررت وسـجدت يل « ، ١٠-٩ : ٤*  

حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان ؛ ألنه مكتوب للرب إهلك تـسجد وإيـاه 
 .»تعبدوحده 

 هـذا ،تـسجدللـرب إهلـك :  ماذا قال للشيطانڠانظر لعبودية عيسى 
 يعلم من هو اهللا وأنه املستحق للعبـادة وحـده ال ڠقول من أرسله اهللا ألنه 

فهل لك أهيا النرصاين أن تقتـدي . رشيك له؛ ألن رصف العبادة لغري هللا رشك 
 بيسوع وتتمسك بوصاياه، أمل تدعي حمبته ؟

أبونا الذي يف الـسموات ليتقـدس : فهكذا تصلون أنتم« ، ١٥- ٩ : ٦*  
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خبزنـا . لتأت ملكوتك لتكن مـشيئتك كـام يف الـسامء وعـىل األرض . سمكا
وال . َا كـام نغفـر نحـن ملـن أخطـاء إلينـاواغفر لنا خطايان. كفافنا اعطنا اليوم 

 .آمني: تدخلنا يف التجارب لكن نجنا من الرشير 
ن غفرتم للناس خطاياهم فيغفر لكم أيضا أبـوكم الـساموي خطايـاكم إف

 .)١(»اس فال يغفر لكم أبوكم خطاياكملنوأن مل تغفروا ل
ُ هذا النص أعده من القواصم هكذا يعلم النبي أصـحابه :قال أبو عبد اهللا

تعـاىل اهللا -) ربنا يـسوع (وحواريه يعلقهم باهللا ومل يقل هلم قولوا يف صالتكم 
 .-عام يقولون

بل هذا النص يفند قضية الصلب التي من أجلها جاء يسوع كـام يزعمـون 
 خطايا الناس فهاهنا يبني هلم املسيح من يغفر الذنوب وكـذلك بعـض ليحمل

 .واهللا املستعان !!! املسيح األعامل التي يغفر اهللا هبا للعبد فأين ألوهية
ًوملا دخل أورشليم ارجتـت املدينـة كلهـا قائلـة مـن « ، ١١ – ١٠  :٢١ * ُ

 . » يسوع النبي الذي من نارص اجلليلهذا: هذا؟ فقالت اجلموع
ومل . تعلم أن يـسوع نبـي مـن أنبيـاء اهللاجلموع احلارضة من بني إرسائيل ا

تعـاىل اهللا عـام -ًينكر هو عليهم قوهلم أنه نبي ومل يقل هلم بل أنا ابـن اهللا نـسبا 
 . فتنبه لذلك -يصفون

                                                 
 عـىل نـسخة ،)١٨٥٠( طبعة وليم واطس يف لندن سـنة ،»كتاب العهد اجلديد« )١(

  .)١٦٧(رومية سنة 
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ن اجلمـوع وإذا كانوا يطلبون أن يمسكوه خـافوا مـ« ، ٤٦ – ٤٥ : ٢٢* 

فأين أنـت يـا .  هو املعلوم لدهيم أنه نبي اهللا وهذا  .»ألنه كان عندهم مثل نبي
  من تبحث عن احلق من هذه النصوص ؟

امكثـوا ههنـا . فقال هلم نفيس حزينـة حتـى املـوت « ، ٣٩ – ٣٨ : ٢٦* 
ًواسهروا معي، ثم تقدم قليال وخر عىل وجهه وكـان يـصيل قـائال يـا أبتـاه إن  ً

 .»أمكن فلتعرب عني هذه الكأس
عل هو إله؟ ملن يتـرضع وملـن خيـر عـىل وجـه وملـن هل من يصنع هذا الف

فإن قلـت إنـه . يصيل؟ هل اإلله يسجد لنفسه ويصيل لنفسه ويستغيث بنفسه 
ابن اإلله فأين أبوه إذن ملا يرتكه يف هذه املأساة ؟ فإن قلت إنه جاء هلذا اهلـدف 

َأقـول لـك فلـم مل يـسلم لألمـر . أي أنه يفدي نفسه من أجـل خطايـا البـرش  َُ
صرب؟ فام معنى هذه االستغاثة باهللا واخلضوع واخلشوع والصالة ويرجو من وي

 اهللا أن يرصف عنه كأس املوت ؟
 !! أليس فيكم رجل رشيد يتدبر ويتفكر 

 
ًفقال له يسوع ملاذا تدعوين صـاحلا ؟ لـيس أحـد صـاحلا إال « ١٨ : ١٠ *

 .»واحد وهو اهللا
فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلام رأى «  ،٢٩ – ٢٨ : ١٢* 

ٍأنه أجاهبم حسنا سأله أية وصية هي أول الكـل ؟ فأجابـه يـسوع أن أول كـل  ً
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 .»رب إهلنا رب واحدالوصايا هي اسمع يا إرسائيل، ال
ذكر يسوع أن الصالح هللا وحده وكذلك دعـا بنـي إرسائيـل بـام دعـا بـه 

الـرب إهلنـا رب .  ريب وسـالمه علـيهم أخوته من األنبياء من قبلـه صـلوات
 . رب واحد فتنبه يا من ترجو النجاةواحد، وتنبه مل يقل هلم إهلكم فقط بل إهلنا 

 
ًفقال هلـم إنـه ينبغـي يل أن أبـرش املـدن األخـر أيـضا « ، ٤٤ – ٤٣ : ٤*  ُ

 .» اجلليلفكان يكرز يف جمامع. بملكوت اهللا ألين هلذا قد أرسلت 
ٌفينا نبـي ٌفأخذ اجلميع خوف وجمدوا اهللا قائلني قد قام « ، ١٧ – ١٦ : ٧* 

ويف مجيـع . وخرج هـذا اخلـرب عنـه يف كـل اليهوديـة . عظيم وافتقد اهللا شعبه
 .»الكورة املحيطة

ًفلام رأى الفرييس الذي دعاه ذلك تكلـم يف نفـسه قـائال لـو « ، ٣٩ : ٧ *
 .»إهنا خاطئة . املرأة التي تلمسه وما هيمن هذه كان هذا نبيا لعلم 

ًبل ينبغي أن أسري اليوم وغدا ومـا يليـه ألنـه ال يمكـن أن « ، ٣٣ : ١٣* 
 .» عن أورشليمًهيلك نبي خارجا

 يقـول ڠهذه النصوص واضحة وبينة بأن عيسى نبي ورسول بل هـو 
مـن يس هذا الكـالم منقـول َعن نفسه أنه نبي ، فلم تدعون أنتم غري ذلك؟ أل

 ؟أناجيلكم
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ًفقال املختصة بيـسوع النـارصي الـذي كـان إنـسانا نبيـا « ، ٢٩ – ٢٤* 

 .»الشعبُمقتدرا يف الفعل والقول أمام اهللا ومجيع 
ِبل إنسان نبي وهذا ما علموه . مل يقولوا إله أو ابن اإلله . ًا مقتدراً إنسانا نبي

  . ڠعنه ومنه 
 الكثري منهـا حتـى ال أطيـل  النصوص الواضحة كثرية، وواهللا قد أخترص

 .عىل القارئ ومن اهللا التوفيق واهلداية 

 
ٌ له املرأة يا سيد أرى أنك نبيقالت« ، ١٩ : ٤*  ُ«. 

ال : ُاملرأة ختاطب يسوع وتقول له إنك نبي فلم ينكر عليها ذلك ومل يقل هلا
 .فتنبه هداك اهللا للحق. ىل ما قالت أنا إله أو أنا ابن اهللا الوحيد، بل أقرها ع

 .» شهد أن ليس لنبي كرامة يف وطنهُألن يسوع نفسه« ، ٤٤ : ٤* 
يسوع يشهد أن ليس لنبي كرامة يف وطنه وخرج من أورشـليم إىل اجلليـل 

َفلم .  نبي ورسول من اهللا ڠليدعو الناس للحق وهو عبادة اهللا وحده وأنه 
 ؟ٌوه؟ أليس فيكم رجل رشيد يا قومفَأنتم ال تشهدون بذلك؟ مل ختال

كام أسمع أدين ودينونتي . ًأنا ال أقدر أن أفعل من نفيس شيئا « ، ٣٠ : ٥ *
ُعادلة ألين ال أطلب مشيئتي بل مشيئة األب الذي أرسلني  ٌ«. 

اهللا أكـرب يعمـل . تفكر بكالم يسوع هنا ال يقدر أن يفعل من نفـسه شـيئا 
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د اهللا ورسوله ولو كان إلـه كـام تـدعون لعمـل بمشيئة اهللا الذي أرسله ألنه عب
 .ًأما لفظ األب فقد بينته آنفا . بمشيئته 

هذه األعامل بعينها التي أنا أعملهـا هـي تـشهد يل أن «  ،٣٧ – ٣٦ : ٥* 
 .»األب قد أرسلني واألب نفسه الذي أرسلني يشهد يل 

 ُتـشهد لـك يـا نبـي اهللا عيـسى عليـك الـسالم أنـك عبـد اهللا وأمة حممد
 .ورسوله

َفأين أنتم يا من تدعون أنكم من أتباع عيسى مل ال تشهدون شـهادة احلـق 
 أنه عبد اهللا ورسوله ؟

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ : قال تعاىل

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â   ]٣١:التوبة[. 

فلــام رأى النــاس اآليــة التــي صــنعها يــسوع قــالوا إن هــذا «  ،١٤ : ٦* 
  .»يت إىل العاملباحلقيقة النبي اآل

وانظـر فـتش . ًأجابوا وقالوا له لعلك أنت أيضا من اجلليل « ، ٥٢ : ٧* 
 .»ٌإنه مل يقم نبي من اجلليل

فأين أنتم يا مـن تـدعون ألوهيتـه، .  أنه نبي ڠاعتقاد الناس به يف زمنه 
 .ممن من رآه وسمع منه وهم يؤمنون به أنه نبي 
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١٣٩
ُ ، وأنا ما سمعته منـه فهـذا أقولـه ٌلكن الذي أرسلني هو حق«، ٢٦ : ٨ * ُ ُ
قال تعاىل .  يبلغون رسائل اهللا لعباده ۏوهذا حال رسل اهللا وأنبيائه . »للعامل

  ]٤-٣:النجم[   4 3 2 1 0. . - , + عن رسوله حممد
ًقالوا أيضا لألعمى ماذا تقول أنت عنه مـن حيـث إنـه فـتح «  ،١٧ : ٩* 

 .»عينيك ، فقال إنه نبي
 ً ملسا فقد أعاد له عيسى برصه بـإذنڠى ملس معجزة عيسى هذا األعم

، فام لكم يـا قـوم ال تكونـون ُ سوى احلق الذي رآه منه أنه نبي، ومل يقل عنههللا
  .مثل هذا األعمى وتقولون بقوله هداكم اهللا

ــ«  ،١٨ – ١٦ : ٧ *  ــيس يل بــل للــذي أجــاهبم يــسوع وق ال تعليمــي ل
ته يعرف التعليم هل هو من اهللا أم أتكلـم إن شاء أحد أن يعمل مشيئ. أرسلني

وأما من يطلب جمـد الـذي . من يتكلم من نفسه يطلب جمد نفسه  أنا من نفيس
 .»وليس فيه ظلم أرسله فهو صادق

؟ بـل عيـسى  عبـد اهللا ورسـولهڠعيسى  أليس هذا النص واضحا أن
 .رهم هبا هي من اهللا وليس من نفسه يبني أن التعاليم التي يأمڠ

 .»ينبغي أن أعمل أعامل الذي أرسلني«  ،٤  :٩* 
ألين مل أتكلـم مــن نفــيس لكـن األب الــذي أرســلني هــو « ، ٤٩ : ١١* 

 . »ا أتكلمأعطاين وصية ماذا أقول وبامذ
 . بام أمره به اهللا سبحانه وتعاىل أنه رسول اهللا ويتكلم:أي
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 ١٤٠ 

 يوهذه هي احليـاة األبديـة أن يعرفـوك أنـت اإللـه احلقيقـ«  ،٣ : ١٧* 
 .»وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته

إلــه واحــد ال رشيــك لــه، واملــسيح رســول اهللا، هــذا كــالم يــسوع أهيــا 
َالنصارى، فام لكم ال تؤمنون؟ و مل ال تأخذون بقول يسوع الذي يعرفكم بـاهللا 

 .الواحد األحد الذي أرسله اهللا إليكم
تك وهؤالء ا فعرفأهيا األب البار إن العامل مل يعرفك ، أما أن«  ،٢٥ : ١٧ *

 .»عرفوا أنك أنت أرسلتني

 
يسوع النارصي رجل قد تربهن لكـم مـن قبـل اهللا بقـوات « ، ٢٢ : ٢ *

 .»ً يف وسطكم كام أنتم أيضا تعملونوعجائب وآيات صنعها اهللا بيده
قيم ًهذا هو موسى الذي قال لبني إرسائيل نبيا مثيل سي« ، ٣٨ – ٣٧ : ٧* 
 . »رب إهلكم من إخوانكم ، له تسمعونلكم ال

 هذا النص نعده نحن املسلمون أنه من البشارات ببعثة النبي اخلاتم حممـد
 .-إن شاء اهللا تعاىل-وسأتطرق له يف موضوع البشارات 

ولكن أنتم تدعون هذا النص يف عيسى وليكن كام تقولون وسلمنا بـذلك 
َفلم تدعون أنتم غري ذلـك أنـه إلـه أو . يلً يقول نبينا مثڠًجدال فهنا موسى 

ابن اهللا أو ثالث ثالثة وأنه إله بالهوته ورسول بناسوته، قال شيخ اإلسالم ابن 
سـول بناسـوته ، كـالم باطـل مـن وقوهلم إنه إله بالهوته ور« :-$-تيمية 
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١٤١
أن الذي كان يكلم الناس ، إما أن يكـون هـو اهللا أو هـو رسـول : منها ،وجوه

كان هو اهللا ، بطل كونه رسول اهللا ، وإن كان هو رسول اهللا بطل كونه اهللا، فإن 
 مـن الـشجرة هـو اهللا مل تنطـق ڠوهلذا ملا كان الذي كلـم موسـى . هو اهللا 

الكتب بأنه رسول اهللا وهذا وارد بأي وجه، فرسوا االحتاد فإنه من املعلـوم أن 
وته مل خيتلـف وال ًالناس كانوا يسمعون من املسيح كالما بصوته املعروف وص

حاله عند الكالم تغريت كام خيتلف اإلنسان وحاله عنـد الكـالم إذا حـل فيـه 
اجلني، وإذا فارقه اجلني، فإنه إذا تكلم عىل لـسان املـرصوع ظهـر الفـرق بـني 
ذلك املرصوع وبني غريه من الناس بـاختالف حـال املـرصوع وحـال كالمـه 

رفه وغـاب عقلـه بحيـث يظهـر ذلـك ًوسمع منه كالما ما يعلم يقينا أنه ال يع
للحارضين واختلف صوته ونغمته ، فكيف بمن يكون رب العاملني هو احلال 
فيه املتحد به املتكلم بكالمه ؟ فإنه ال بد أن يكون بني كالمـه وصـوته وكـالم 
سائر البرش وصوهتم من الفرق أعظم من الفـرق الـذي بـني املـرصوع وغـري 

 .املرصوع بام ال نسبة بينهام 
ًأن موسى ملا سمع صـوتا خارقـا للعـادة خمالفـا ملـا يعهـد مـن : يبني هذا  ً ً

األصوات، ورأى من اآليات اخلارقة والعجائب ما يبني أن ذلك الذي سـمعه 
فلم يكن كالمه وصوته مـع طـول ال يقدر عىل التكلم به إال اهللا ، وأما املسيح 

ىل أنه إله ، وإنـام علـم ًوكالم سائر الناس فرق يدل عىل أنه نبي فضال ع ،عمره
أن االحتاد مـالزم : أنه نبي بأدلة منفصلة ومل يكن حاله خيتلف مع أهنم يقولون 

له من حني خلق ناسوته يف بطن أمه مريم وإىل األبد ال يفارق الالهوت لذلك 
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 ١٤٢ 

ًالناسوت أبدا وحينئذ فمـن املعلـوم أن خطابـه للنـاس إن كـان خطـاب رب 
 وإن كان خطاب رسوله مل يكن ذلـك صـوت رب العاملني مل يكن هو رسوله ،

 .العاملني 
أن خطابه خطاب رسول ونبي، كام ثبت ذلك عنـه يف عامـة : الوجه الثاين

  .املواضع
ًأن مصري الشيئني شيئا واحدا مع بقائهام عىل حـاهلام بـدون : الوجه الثالث ً

د أن االستحالة واالختالط ممتنع يف رصيح العقـل، وإنـام املعقـول مـع االحتـا
ًيستحيال وخيتلطا كاملاء مع اخلمر واللبن، فإهنام إذا صارا شيئا واحدا، استحاال  ً

 .واختلطا
ً أنه مع االحتاد يصري الشيئان شيئا واحد ، فيكون اإللـه هـو :الوجه الرابع 

وإن كان اإلله غري الرسول فهام . ًالرسول والرسول هو اإلله ، إذا هذا هو هذا 
. ه قوهلم كتشبيههم ذلك بالنار يف احلديد والروح يف البدن شيئان ومهام مثلوا ب

فإنه يدل عىل فساد قوهلم ، فإن احلديد متى طرق أو وضع يف املـاء كـان ذلـك 
ًمصيبا للنار ، وكذلك البدن إذا جاع أو صـلب وتـأمل كـان ذلـك األمل مـصيبا  ً

كـذلك للروح ، فيلزم أن يكون رب العاملني قد أصابه أمل اجلـوع والعطـش ،و
 إنه فقري، وإنه بخيـل،: الرضب والصلب عىل قوهلم وهذا رش من قول اليهود 

 ونقلته بأكمله ملا فيـه مـن الفائـدة -$-انتهى كالمه  )١(»وإنه مسه اللغوب 
                                                 

  .)٤٨- ٤٦ص( »صحيح ملن بدل دين املسيحاب الاجلو« )١(
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١٤٣
  .جة والبيان فرمحه اهللا من إماموحسن الكالم باحل

وهذا كاتب من كتاب النصارى احلـاليني وهـو األسـتاذ عـوض سـمعان 
ن املتصفح لعالقة الرسل واحلواريني باملسيح ، جيد أهنم مل ينظروا إليه إ« :يقول

إال عىل أنه إنسان، ومل يتصوروا عىل اإلطالق أنه إله ، ولكن ملـاذا ؟ ألهنـم أي 
ًأن االعرتاف بأن إنسانا هـو  الرسل واحلواريني كيهود كانوا يعلمون متام العلم

ًايضا كـانوا يـستبعدون   وألهنم كيهودًاهللا يعترب جتديفا يستحق الرجم يف احلال
نعم كانوا ينتظرون املسيا بالنسبة إىل أفكارهم التـي  أن يظهر اهللا يف هيئة إنسان

، وليس وى رسول ممتاز يأتيهم من عند هللاتوارثوها عن أجدادهم ، فلم يكن س
 .انتهى كالمه . )١(»هو ذات هللا
تـضح لـك مـن هـذه  يا من تبحث عن احلق ما هو موقفك بعد ما ا:ُقلت

؟ أمل تكفيك هذه   هو عبد اهللا ورسولهڠالنصوص املذكورة آنفا بأن عيسى 
 !! ًالنصوص من كتابك الذي تعده مقدسا 

اهللا لبنـي   هـو عبـد اهللا ورسـول بعثـهڽبأن املسيح عيسى ابن مـريم  
إرسائيل ومل يدعي اإللوهية ومل يأمر تالميذه بأن يدعوه باإلله بل كانت حياتـه 

ش ة اإلنسان الطبيعي الذي متر عليه كل ظروف اإلنسان مـن جـوع وعطـحيا
 . وحزن وسعادة وغضب وما شابه ذلك

                                                 
 »النـرصانية واإلسـالم«ً نقـال عـن كتـاب ،»عالنه عن ذاتهإ طرق :اهللا«يف كتابه  )١(
  .)١٩٠ص (ستشار حممد عزت الطهطاوي للم
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 ١٤٤ 

حتى تلك اللحظة يف تأريخ البرشية، كان املسيح يف نظر «يقول دان براون 
ًأتباعه نبيا فانيا رجل عظيم وذو سلطة واسعة،  .)١(»ًإنسانا....ً إال أنه كان رجالً

 
 وكام ذكرت األناجيل وما يلحق به يف العهد اجلديد بأنه مل ڠإن املسيح 

خياطب من قبل تالميذه والناس يف حينه بأنه إله بل كـان ينـادى عليـه بـاملعلم 
 .وسأذكر هنا نصوصا من العهد اجلديد تثبت ذلك وابن اإلنسان،

m 
 

وإذا واحد تقدم وقال له أهيـا املعلـم الـصالح أي صـالح « ، ١٩:  ١٦* 
 .»أعمل لتكون يل احلياة األبدية 

وأما أنتم فال تدعوا سيدي ألن معلمكم واحد املسيح « ، ٨ : ٢٣. ويف * 
ٌوأنتم مجيعا إخوة  ً«. 

املعلم يقـول : فقال اذهبوا إىل املدينة إىل فالن وقولوا له «،  ١٨ : ٢٦يف * 
 ].تنبه مل يقل هلم قولوا له اإلله .. [ »تي قريب إن وق

 
 .»فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما هيمك أننا هنلك «،  ٣٨ : ٤يف * 

                                                 
  . ترمجة سمة حممد عبد ربه)٢٦١ص( »يششيفرة دافنت«يف كتابه  )١(

http://kotob.has.it



 
 
 

١٤٥
 . »أخرسوقال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح « ، ١٧ : ٩يف * 
خيـرج الـشياطني ًا ًفأجابه يوحنا قائال يا معلم رأينا واحـد« ، ٣٨ : ٩يف * 

 .»وهو ليس يتبعنا
لم نريد وتقدم له يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلني يا مع« ، ٣٥ : ١٠يف * 

 .»أن تفعل لنا كل ما طلبنا
  ُفلام جاءوا قالوا له يا معلم ُ نعلم أنـك صـادق وال تبـايل« ،١٤ : ١٢يف * 
 .»ٍبأحد

اهللا واحـد ولـيس ألنـه . ًفقال له الكاتب جيدا يا معلم «،  ٣٢ : ١٢يف * 
   .»ُآخر سواه
 مل ينكر عليه يسوع مقاله ألن اهللا واحد ومل يقل له بل أنا إله أو ثالث :ُقلت 

 .ثالثة 
وحيثام يدخل فقوال لرب البيـت إن املعلـم يقـول أيـن « ، ١٤ : ١٤يف * 

 .»املنزل حيث آكل الفصح مع تالميذي 

 
 .»م قد تعبنا الليل كلهاب سمعان وقال له يا معلفأج«،  ٥ : ٥يف * 
ُوإذا كان اجلميع ينكرون قال بطرس والـذين معـه يـا معلـم «  ،٤٥ :٨ *

 .»اجلموع يضيقون عليك ويزمحونك وتقول من الذي ملسني 
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 ١٤٦ 

 وفيام مها يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكـون« ، ٣٣ : ٩  *
 .»ها هنا 
 .»ً من اجلمع رصخ قائال يا معلم أطلب إليك وإذا رجل« ، ٣٨ :٩* 
ٌفأجاب واحد من الناموسيني وقال له يا معلـم حـني تقـول «، ٤٥ :١١* 

 . »ًهذا تشتمنا نحن أيضا 
ٌوقال له واحد من اجلمع يا معلم قـل ألخـي أن يقاسـمني « ، ١٣ :١٢* 
  .»املرياث
 . »ا ًورفعوا صوتا قائلني يا يسوع يا معلم ارمحن«  ،١٣ : ١٧ *
 وأما بعض الفريسيني من اجلمع فقالوا له يـا معلـم انتهـر «  ، ٣٩ :١٩ *

 .»تالميذك
 . »ًالكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلتفأجاب قوم من « ، ٣٩ : ٢٠* 
فسألوه قائلني يا معلم متى يكون هذا وما هي العالمة عندما « ، ٧ : ٢١ *

  .»يصري هذا

 
فالتفت يسوع ونظرمها يتبعـان فقـال هلـام مـاذا تطلبـان ؟ « ، ٣٨ : ١ يف* 

 .»فقال ريب الذي تفسريه يا معلم أين متكث؟
  .» أجاب نتناثيل وقال له يا معلم أنت ابن اهللا« ، ٤٩ : ١ *
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١٤٧
 .  وقد تبني لنا فيام مىض معنى االبن يف الكتاب املقدس:ُقلت 

  .»ُيذه قائلني يا معلم كله تالمويف أثناء ذلك سأل«  ،٣١ : ٤ *
 برش من البرش جيوع فيأكل أما اهللا سبحانه منزه عن أفعال ڠ ألنه :ُقلت

 .البرش فاهللا سبحانه أفعاله وصفاته تليف بجالله وعظيم سلطانه
 . »حر قالوا له يا معلم متى رصت هناوملا وجدوه يف عرب الب«، ٢٥ : ٦ *
 لم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولـدفسأله تالميذه قائلني يا مع« ، ٢ : ٩ *
 .»أعمى 
قال له التالميذ يا معلم اآلن كان اليهود يطلبون أن يرمجـوك « ، ٨ : ١١ *

 .»ًوتذهب أيضا إىل هناك 
وملا قالت هذا مضت ودعت مريم أختها رسا قائلـة املعلـم «،  ٢٨ :١١ *

 .»قد حرض وهو يدعوك
ًأنتم تدعونني معلام وسيدا وح«  ،١٣ :١٣ *  .»ًسنا تقولون ألين كذلكً

فهذه النصوص من األناجيل األربعة ومثلها الكثري تبني لك يا من تبحث 
أنا إله :  عبد اهللا ورسوله، ومل يقل مرة واحدة لتالميذهڠعن احلق أن عيسى 

ًومل يأمرهم أن ينادوه بذلك، واعلـم هـداك اهللا أن لفـظ املعلـم كـان معهـودا 
 .في إنجيل يوحنا عندهم ينادون به األنبياء، ف

ُفجاءوا إىل يوحنا وقالوا له يا معلم، هوذا الذي كـان معـك يف «  ،٢٦ :٣ 
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 ١٤٨ 

 . »عرب األردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد واجلميع يأتون إليه 
 خيـاطبون يوحنـا وينادونـه بوصـف - ڠ حييـى :أي- فتالميذ يوحنـا

 .نبياء املعلم، ومعلوم أنه نبي فهذا االصطالح كان خياطب به األ

m 

 
  .»فتعجب الناس قائلني أي إنسان هذا « ، ٢٧ : ٨ *
 .»أن البن اإلنسان سلطانا عىل األرض أن يغفر اخلطايا « ، ٦ : ٩ *

نـسان جاء ابن اإلنسان يأكـل ويـرشب ، فيقولـون هـوذا إ«، ١٩:  ١١* 
 .»أكول ورشيب مخر

 .»ومن قال كلمة عىل ابن اإلنسان يغفر له  «  ، ٣٢ :١٢* 
 .»الزارع الزرع اجليد هو ابن اإلنسان : فأجاب وقال هلم « ، ٣٧ : ١٣ *
فإن ابن اإلنسان سوف يأيت يف جمد أبيه مع مالئكته وحينئذ « ، ٢٧ : ١٦ *

 .»جيازي كل واحد حسب عمله 
 .»ي الناساإلنسان سوف يسلم إىل أيدابن : قال هلم يسوع« ، ٢٢ : ١٧* 
 . »نسان قد جاء لكي خيلص ما قد هلكألن ابن اإل« ١١ : ١٨* 
احلق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموين : فقال هلم يسوع«  ،٢٨ : ١٩ *
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١٤٩
ًيف التجديد متى جلس ابن اإلنسان عىل كريس جمده جتلـسون أنـتم أيـضا عـىل 

 .»تدينون أسباط إرسائيل االثني عرشًاثني عرش كرسيا 
ُها نحن صاعدون إىل أورشـليم وابـن اإلنـسان يـسلم إىل «  ،١٨  :٢٠ *

 .»رؤساء الكهنة والكتبة فيحكموا عليه باملوت 
 .»ًهكذا يكون أيضا جميء ابن اإلنسان«  ،٢٧ : ٢٤* 
 .»وحينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان يف السامء «  ،٣٠ : ٢٤* 

ه  اإلنــسان ولكــن أكتفــي هبــذويف إنجيــل متــى مزيــد مــن وصــف ابــن
 .النصوص
 

 .»وكيف هو مكتوب عن ابن اإلنسان أن يتأمل كثريا ويرذل«  ،١٢ : ٩* 
ُألن ابن اإلنسان أيضا مل يأت ليخدم بل ليخدم «  ،٤٥ : ١٠*  ِ ً«. 
ٌإن ابن اإلنسان ماض كام هو مكتـوب عنـه ، ولكـن ويـل « ، ٢١ : ١٤*  ٍ

 .»إلنسان ُلذلك الرجل الذي به يسلم ابن ا
ًفقال يسوع أنا هو، وسوف تبرصون ابن اإلنـسان جالـسا « ، ٦٢ : ١٤ *

  .» ًعن يمني القوة وآتيا يف سحاب السامء
 

طوبا إذا أبغضكم الناس وإذا أفـرزتم وعـريوكم وأخرجـوا « ، ٢٢ :٦* 
 .»اسمكم كرشير من أجل ابن اإلنسان 
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 .»ُبل ليخلصِاإلنسان مل يأت ليهلك أنفس الناس ألن ابن «  ،٥٦ : ٩* 
ون ابـن ألنه كام كان يونـان آيـة ألهـل نينـوى كـذلك يكـ« ، ٣٠ : ١١* 

 .»ًاإلنسان أيضا هلذا اجليل
ُوأقول لكم كل من اعرتف يب قدام النـاس يعـرتف بـه ابـن « ، ٨ : ١٢* 

 .»اإلنسان قدام مالئكة اهللا
ًا من أيام فيها تشتهون أن تروا واحدستأيت : وقال للتالميذ« ، ٢٢ : ١٧* 

 . »أيام ابن اإلنسان وال ترون
 .»هكذا يكون يف اليوم الذي فيه يظهر ابن اإلنسان « ، ٣٠ : ١٧* 
ًوحينئذ يبرصون ابن اإلنـسان آتيـا يف سـحابة بقـوة وجمـد « ،٢٧ : ٢١ * ُ
 .»كثري

ُفقال له يسوع يا هيوذا أبقبلة تسلم ابن اإلنسان« ، ٤٨ : ٢٢ * ُ «. 
ع إين ال أجـد علـة يف فقال بيالطس لرؤساء الكهنة واجلمـو«  ،٤ : ٢٣* 

 .»هذا اإلنسان
ًفلام رأى قائد املائة ما كان جمد اهللا قائال باحلقيقة كـان هـذا « ، ٤٧ : ٢٣* 

 .»اإلنسان بارا ً

 
السامء مفتوحة احلق واحلق أقول لكم من اآلن ترون : قال له«  ،٥١ : ١* 

 .»ومالئكة اهللا يصعدون وينزلون عىل ابن اإلنسان 

http://kotob.has.it



 
 
 

١٥١
وكام رفع موسى احلية يف الربيـة هكـذا ينبغـي أن يرفـع ابـن « ، ١٤ : ٣* 
 .»اإلنسان
امحـل رسيـرك : فسألوه مـن هـو اإلنـسان الـذي قـال لـك« ، ١٢ : ٥* 
 .»ِوامش
حيـاة األبديـة، اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام البـاقي لل« ، ٢٧ : ٦* 

 .»ُالذي يعطيكم ابن اإلنسان ألن اهللا األب قد ختمه 
 .» يتكلم قط إنسان مثل هذا اإلنسانُأجاب اخلدام مل«  ،٤٦ : ٧* 
أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطىل عيني « ، ١١ : ٩* 

 .»فمضيت واغتسلت فأبرصت. م واغتسل وقال يل اذهب إىل بركة سلوا
من هو  فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن اإلنسان ،«  ،٣٤ : ١٢* 

 .»ابن اإلنسان ؟
هذه النصوص تبني أن عيسى كان خياطـب بـابن اإلنـسان فكيـف يكـون 
اإلنسان هو إله أو ابن اإلله بل أن دعواكم هذه باطلة من كتابكم املقدس، ففي 

 هذه، ففي سفر عدد العهد القديم نصوص تبني أن اإلنسان ال يكون إهلا، وخذ
 .»وال ابن اإلنسان فيندم . ليس اهللا إنسان فيكذب «  ،١٩: ٢٣

 . »ألين اهللا ال إنسان« ، ٩: ١١وكذلك يف سفر هوشع 
 -ومنـه الكثـري-ني اإلنسان واإلله، ومن كتابكم فهذا بيان واضح يفرق ب

 هـو رسـول اهللا ڠوقد ذكر يوحنا يف إنجيله مثل هذا بل بني فيه أن عيـسى 
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ً فتناول اليهود أيضا حجارة لريمجوه، «  ، ٣٥- ٣١ : ١٠ففي يوحنا  وليس بإله
ًأعامال كثرية حسنة أريتكم من عند أيب ، بسبب أي عمـل منهـا : أجاهبم يسوع

لسنا نرمجـك ألجـل جتـديف ، فإنـك وأنـت : ترمجونني ؟ أجابه اليهود قائلني
 ناموسـكم أنـا قلـت ًإنسان جتعل نفسك إهلا ، أجاهبم يسوع ألـيس مكتوبـا يف

 .»إن قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة اهللا . أنكم آهلة 
 فيـا معـارش املثلثـة وعبـاد « ورحم اهللا األمام العلم ابن القيم عندما قـال

أخربونا مـن كـان املمـسك للـسموات واألرض حـني كـان رهبـا ! الصليب 
ه باحلبـال ًوخالقها مربوطـا عـىل خـشبة الـصليب وقـد شـدت يـداه ورجـال

ًوسمرت اليد التي أتقنت العوامل ، فهل بقيت الـسموات واألرض خلـوا مـن 
 ! العظيم ؟ األمر إهلها وفاطرها وقد جرى عليه هذا

أم تقولون استخلف عىل تدبريها غريه ، وهبط عن عرشه لربط نفسه عـىل 
خشبة الصليب ، وليذوق حر املسامري ، وليوجب اللعنة عىل نفسه حيث قيـل 

كـان هـو املـدبر هلـا يف : أم تقولون ] ملعون من تعلق بالصليب  [)١(التوراةيف 
  .-$- انتهى كالمه )٢(»!تلك احلال ، فكيف وقد مات ودفن ؟

W 
                                                 

  ).٢٢ : ٢١( »ثنيةسفر الت« )١(

  ).٢٧٦- ٢٧٥ص( » أجوبة اليهود والنصارىهداية احليارى يف«يف كتابه  )٢(
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 .ُالبشارات اجللية بمحمد خري الربية * 
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ف دخــل إىل ًلــذي يثــري التــساؤالت كثــريا مــن هــو؟ وكيــهــذا االســم ا

وكان السبب الرئيس بتغيري وحتريف اعتقاد النصارى يف رسول اهللا  ؟النرصانية
 من عبد اهللا ورسوله إىل ابن اهللا الوحيد وهو الرب وانـه ڽعيسى بن مريم 

ُصلب وقام من األموات وأرسله أبوه لكي يضحي به ويقتل من أجـل خطايـا 
ذا االعتقاد هـو الـسائد لـدى  إىل يوم القيامة وهڠالناس من لدن أبينا آدم 

النصارى واملسيطر عىل قلوهبم وعقوهلم والعياذ باهللا فهي أفكار بولس الوثنية 
التي قال هبا ودعا الناس إليها فهو القائل يف رسالته األوىل إىل أهل كورنثـوس 

ًوضعت أساسا كام يضع املهندس احلكيم وآخـر يبنـي عليـه « ، ١١ – ١٠ : ٣ ُ
يف يبنى عليه، فإن أساس آخر فلن يقـدر أحـد أن يـضعه فلينظر كل إنسان ك
 .)١(»سوى الذي وضع

لـئال ابنـي عـىل أسـاس « ، ٢١ : ١٥ًوقال يف رسالته ايضا إىل أهل رومية 
 .»آلخر

 
الرومانيـة حـوايل الـسنة ) كيليكيـة(ولس يف طـوروس مـن أعـامل ولد ب

                                                 
  .)١٨٥٠(لكتاب املقدس يف لندن سنة طبعة وليم واطس ل )١(
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د واختلفوا كعادهتم بإثبات ميالد العارشة امليالدية وقيل السنة الثالثة بعد امليال
أنه ولد خالل السنوات : مما يقرب من التأكيد « فردريك وفارار.بولس يقول د

 .واألغلب أن يكون حوايل السنة الثالثة بعد امليالد . العرش امليالدية األوىل 
 وإذ نعلم أن توقيتنا امليالدي اجلاري عرفا يـسبق تـاريخ املـيالد احلقيقـي 

سنني ، فمولد التابع العظيم للمسيح كان يف نفس الوقت الذي ولد بنحو أربع 
 . »فيه يسوع
الـصغري أو (الذي معنـاه ) بولس(ويف اليونانية ) شاول(ية سمه يف العرباو

كـام ) وهي فرق من فرق اليهـود املتـشددة(وكان أبوه من الفريسيني ) األصغر
ُدت يف طرسـوس ُأنـا رجـل هيـودي ولـ« ، ٣ : ٢٢ذكر هو يف أعـامل الرسـل 

 .»كيلكية 

 
لقد نشأ بولس يف مدينة طرسوس وتأثر يف البيئة التي نشأ فيها وهـي بيئـة 
فلسفية وثنية وقىض أيام شبابه يتغذى من تلك الفلسفات الوثنية التـي كانـت 

 .منترشة يف طرسوس 
لألمر الـذي وهكذا نستطيع أن نجد تفسري « :يقول الربوفسور شار جنيرب

، وهو معرفة بـولس للمبـادئ األوىل للفلـسفة الرواقيـة الدرجة األوىلهيمنا ب
وللوسائل الشائعة يف األساليب اخلطابية لدى املفكرين اليونانيني ، وذلك مـع 

س وال مــن داريس الفلــسفة ترجيحنــا أنــه مل يكــن مــن رواد جامعــة طرســو
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لرتاث ، فقد كفاه أنه عاش سني شبابه يف هذا الوسـط الـذي تـشبع بـاالرواقية

 الفلـسفي اليوناين عىل أيدي أساتذة الفلسفة هؤالء ، الذين مجعوا بني التفكـري
 .»)١(»واألسلوب اخلطايب

ومن حقنا أن نعتقد أن بعـض املبـادئ « كذلك يقول املؤرخ ول ديورانت 
درسية يف طرسوس إىل مسيحية الدينية واألخالقية الرواقية انتقلت من البيئة امل

  .)٢(»بولس
 بولس مع ما كان عنده من الوثنية والفلـسفة التـي نـشئ عليهـا يف ثم مجع

طرسوس وتعاليم الفريسيني هذه الفرقة اليهودية املعروفة فقد تتلمذ عـىل يـد 
ًالذي يعد حربا من أحبار اليهود ، وقد رصح بولس بـذلك ) غامالئيل (معلمه ُ

وس كيلكية ُأنا رجل هيودي ، ولدت يف طرس« ، ٢ : ٢٢فقال يف أعامل الرسل 
ًولكن ربيت يف هذه املدينة مؤدبا عند رجيل غامالئيل ُ وقـال كـذلك يف أعـامل  »ُ

 .»ُأنا فرييس ابن فرييس« ، ٧ : ٢٣الرسل 

 
أصـبح مـن املتعـصبني ) غامالئيـل(بولس تعاليمه من معلمه بعد أن أخذ 

                                                 
أقـانيم «ًترمجـة عقـداوي، نقـال عـن كتـاب ) ١/١٦ (»حيـاة بـولس« يف كتابه )١(

  .أمحد حجازي السقا.  د»النصارى
- ٦٣٢ص ( »انيةمـصادر النـرص«تـاب ً نقال عن ك)٦٨ص( »كتاب املسيحية« )٢(
٦٣٣(.  
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ر هذا اإليذاء الذي قام لليهودية ومن املتحمسني إليذاء أتباع املسيح ومن صو
 .هأو شارك في) شاول( به بولس

وأخرجوه خارج املدينة ورمجوه ، والـشهود «  ،٥٨ : ٧ففي أعامل الرسل 
َم عند رجيل شاب يقال لهخلعوا ثياهب   .»]ُشاول[ ِ

وحدث يف ذلك اليوم اضطهاد عظيم « ، ٣ -١ : ٨ًويف أعامل الرسل أيضا 
ِشتت اجلميع يف كور اليهودية والسامرة ماعدا عىل الكنيسة التي يف أورشليم فت ُ

ُالرسل ومحل رجال أتقياء إسـتتفانوس وعملـوا عليـه مناحـة عظيمـة  وأمـا . ٌ
ُشاول فكان يسطوا عىل الكنيـسة وهـو يـدخل البيـوت وجيـر رجـ ًاال ونـساء ُ ً

ُويسلمهم إىل السجن ُ« . 
اع املـسيح ُومن أراد املزيد من هذه الصور التي قام هبا شاول بتعـذيب اتبـ

 / ٥ – ٤ : ٢٢و  / ٢ -١ : ٩(وزجهم يف السجون فلينظـر يف أعـامل الرسـل 
وغالطيـة  ) ٩ : ١٥( ويف رسالة بولس األوىل إىل كورنثوس ) ١١: ١٠ : ٢٦و
 .)١٣: ١( األوىل إىل تيموثاوس و رسالته ) ٦ : ٣( و فيلبي  ) ١٤ – ١٣ : ١(

لس اإليامن املـسيحي وهكذا أبغض بو« وقال بعض علامء الكتاب املقدس
 . )١(»واضطهد املسيحيني بدون رمحة 

فلـام رأى بـولس أن « فهيم عزيز يف سبب هذا االضطهاد .ويقول القس د
الطريق املسيحي وتعاليم املسيحيني ال تتفق مع الناموس بل تناقضه ، فقد بـدأ 

                                                 
  .)٢٢٩٩ص ( »التفسري التطبيقي للكتاب املقدس«يف كتاب  )١(
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ًيضطهد الكنيسة اضطهادا مرا بل ق  أما إن قلتم أن كثريا من أصحاب نبيكم)١(»ً

إسالمهم كانوا من املضطهدين للذين أسلموا قبلهم وأذاقوهم أشـد العـذاب 
 . ثم أسلموا بعد ذلك وكانوا من الدعاة لدين اإلسالم 

نعم هذا ما حصل ليس فقـط يف اإلسـالم بـل يف كثـري مـن األمـم : أقول
السالفة ولكن هؤالء بعد ظلمهم ألنفسهم ولغريهم وما كانوا عليه من الكفـر 

 حتولوا من الكفر لإليامن ومتسكوا بتعاليم أنبيائهم والدعوة إىل رهبـم والضالل
أما بولس فقد حتول من الكفر الذي كان عليـه . َعىل ما رشع هلم رهبم سبحانه 

بـأن املـسيح هـو  إىل كفر وتعاليم أشد كفرا وقد دعا هلذا الكفر الـذي اعتقـده
 .الرب وهو ابن اهللا وعقيدة الفداء والعياذ باهللا 

 
 وتصديه ڠألتباع املسيح ) بولس (ُفبعد االضطهاد الذي قام به شاول 

هلم بشتى الطرق ومل ينجح يف ذلك قام بابتكار طريقة أخرى وهـي أن يـدخل 
النرصانية ويغري وحيرف عليهم دينهم فرصح أن املـسيح ظهـر إليـه وأمـره أن 

مصار ومن نظر للروايات التـي رصح يكون من أتباعه وأن يبرش به يف مجيع األ
كل رواية ختتلف عن األخـرى  هبا بولس بأن املسيح ظهر له وأوصاه لوجد أن

وأهنا من تأليف كذاب ألن الكذاب كل ما روى رواية يأيت بعد حـني لريوهيـا 
مرة أخرى فال تسعفه ذاكرته فيغري بعض األلفاظ واألحداث ويضخمها أكـرب 

                                                 
  .)٦٣٥ /٢( »مصادر النرصانية«نظر كتاب  ا)١(
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وايات التي ذكرها بولس يف أعامل الرسل ثـم أبـني من األوىل وسأذكر هذه الر
 .وأكشف بفضل اهللا األحداث التي اختلفت عىل لسان بولس 

-  ويف ذهابه حدث أنـه اقـرتب إىل دمـشق فبغتـة أبـرق « ، ٩ – ٣ : ٩يف
ُحوله نور من السامء فسقط عىل األرض وسمع صوتا قائال لـه شـاول شـاول  ً ً

فقـال الـرب أنـا يـسوع الـذي أنـت .  سـيد فقال من أنت يا. ملاذا تضطهدين 
ُفقال وهو مرتعد ومتحري يا رب . صعب عليك أن ترفس مناخس . تضطهده 

ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب قم وادخل املدينة فيقـال لـك مـاذا ينبغـي أن 
وأما الرجال املسافرون معـه فوقفـوا صـامتني يـسمعون الـصوت وال . تفعل 

ُل عن األرض وكان وهو مفتوح العينـني ال يبـرص ُفنهض شاو. ًينظرون أحدا 
ُوكان ثالثة أيام ال يبرص فلـم يأكـل . فاقتادوه بيده وأدخلوه إىل دمشق . ًأحدا 

  .»ومل يرشب 
-  فحدث يل وأنا ذاهب ومتقرب إىل دمشق أنه نحو «  ، ١١ – ٦ : ٢٢يف 

األرض ُفـسقطت عـىل . ُنصف النهار بغتة أبرق حويل من السامء نـور عظـيم 
ُوسمعت صوتا قائال يل شاول شاول ملاذا تضطهدين  ُ ً ً ُفأجبت من أنت يا سيد . ُ

والـذين كـانوا معـي نظـروا . ُفقال يل أنا يسوع النارصي الذي أنت تضطهده 
ُفقلت مـاذا أفعـل يـا . النور وارتعبوا ولكنهم مل يسمعوا صوت الذي كلمني 

ُيقال لك عن مجيع ما ترتـب ُفقال يل الرب قم واذهب إىل دمشق وهناك . رب 
ُوإذا كنت ال أبرص من أجل هباء ذلك النور اقتادين بيدي الـذين . لك أن تفعل  ُ ُ

  .»ُكانوا معي فجئت إىل دمشق 
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١٦١
- ٍوملا كنت ذاهبـا إىل دمـشق بـسلطان ووصـية مـن « ، ١٨ – ١٢ : ٢٦ ُ ً

لـسامء ًرأيت يف نصف النهار يف الطريق أهيا امللـك نـورا مـن ا. ُرؤساء الكهنة 
فلـام سـقطنا . أفضل من ملعان الشمس قد أبرق حويل وحول الـذاهبني معـي 

ُمجيعا عىل األرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العربانية شاول شـاول  ُ ُ ً
فقلت أنا من أنت يـا سـيد . ٌصعب عليك أن ترفس مناخس . ملاذا تضطهدين 

ِولكن قم وقـف عـىل رج. فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده ليـك ألين هلـذا ُ
ًظهرت لك ألنتخبك خادما وشاهدا بام رأيت وبام سأظهر لك به  ًمنقذا إيـاك . ً

ُمن الشعب ومن األمم الذين أنا اآلن أرسلك إليهم ُلتفتح أعينهم كي يرجعوا  ُ ُ
من الظلامت إىل النور ومن سـلطان الـشيطان إىل اهللا حتـى ينـالوا بـاإليامن يب 

 .»ُملقدسنيًان اخلطايا ونصيبا مع اُغفر
هذه هي الروايات الثالث التي ذكرها بـولس يف أعـامل الرسـل سـأتكلم 

 .عنها بيشء من التفصيل

 
يف الرواية األوىل انه سقط لوحده عـىل األرض أمـا الـذين كـانوا معـه   *

 .فوقفوا صامتني يسمعون الصوت وال ينظرون أحد 
قط وحده عىل األرض أما الذين كـانوا معـه نظـروا  يف الرواية الثانية س*

 .النور وارتعبوا ولكنهم مل يسمعوا صوت الذي يكلمه 
ىل األرض وسـمع هـو الـصوت دون  يف الرواية الثالثة سقط اجلميع عـ*
 .غريه
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 ١٦٢ 

فهل سقط لوحده من شدة ما رأى أم الذين كانوا معه صنعوا مثل صـنيعه 
 . أم مل يسمعوه ؟ فسقطوا هم كذلك وهل سمعوا الصوت معه

 
ُ الرواية األوىل سمع صوتا قائال له شاول شاول ملاذا تـضطهدين * ُ ً فقـال  .ً

 . من أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده
ُ الرواية الثانية وسمعت صوتا قائال يل شاول شـاول ملـاذا تـضطهدين * ُ ً ً ُ .

 .الذي أنت تضطهده  ب أنا يسوع النارصيُفأجبت من أنت يا سيد فقال الر
ُ الرواية الثالثة سمعت صوتا يكلمني ويقـول يل باللغـة العربيـة شـاول * ُ ً ُ

ٌصعب عليك أن ترفس مناخس فقلت من أنت يا سيد . ُشاول ملاذا تضطهدين 
 .فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده 

ثانيـة بخـالف وال نعلم بأي لغة تكلم معـه املـسيح يف الروايـة األوىل وال
ُالثالثة الذي رصح شاول أن املسيح تكلم معه بالعربانيـة وقـال لـه يف الروايـة 
الثالثة أنه يسوع النارصي ومل يقل له يسوع فقط ومل يقل له أنا الرب أو أنا ابـن 
ُاهللا وملا قام شاول بعد الرواية الثالثة يكرز يف املجامع باملـسيح ويقـول إن هـذا 

أن بـولس مل يـرى  وللعلـم .ر ذلك يف الروايتني األوليتـني هو ابن اهللا ومل يذك
املسيح قط فكيف عرف أنه هو يسوع ألجل أنه قال له ذلـك لعلـه شـيطان إن 

 .صح ما قاله بولس عن هذه القصة
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١٦٣
 

ينة فيقال لك ماذا ينبغي أن ُ فقال له الرب قم وادخل املد:الرواية األوىل *
 .تفعل

ُ فقال يل الرب قم واذهب إىل دمشق وهناك يقال لك عن :يةالرواية الثان *
 . مجيع ما ترتب لك أن تفعل

ُولكن قم وقف عىل .  فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده :الرواية الثالثة *
ًرجليك ألين هلذا ظهرت لك ألنتخبك خادما وشاهدا بام رأيت وبـام سـأظهر  ً

ًلك به منقذا إياك من الشعب ومن األمـم آخـر الوصـايا الـذي ذكـرت يف إىل  ُ
 .الرواية الثالثة

ّففي الرواية األوىل مل يسم له املدينة ويف الروايـة الثانيـة سـمى لـه املدينـة 
بدمشق ويف الروايتني تلك مل يأمره بيشء سوى الذهاب إىل دمشق وهناك يعلم 
ما ينبغي منه وجاءت الروايـة الثالثـة خمالفـة للـروايتني فقـد أمـره بـام يفعـل 

 .التفصيل وب

 
ُ فنهض شاول عن األرض وكان هو مفتـوح العينيـني ال :األوىل الرواية* 

ًيبرص أحدا   أيـام ال يبـرص فلـم فاقتادوه بيده وأدخلوه إىل دمشق وكان ثالثة. ُ
 .يأكل ومل يرشب
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 ١٦٤ 

ُوإذا كنت ال أبرص من أجل هباء :الرواية الثانية * ي ذلك النور اقتادين بيد ُ
 .الذين كانوا معي فجئت إىل دمشق 

 . فليس فيها من هذا القبيل يشء :الرواية الثالثة* 
الرواية األوىل مل يبرص بولس بعدها ثالثـة : واخلالف واضح بني الروايات

أيام ومل يأكل ويرشب أما الرواية الثانيـة فلـم حيـدد فيهـا مـدة فقدانـه للبـرص 
ثالثة مل يتطـرق لفقـدان البـرص وال الطعـام ًوللشهية لعله أكل كثريا والرواية ال

 .والرشاب 
فبعد هذا الرسد لقصة حتول بولس للنرصانية ونقدها بفضل هللا بالتفـصيل 
يتبني لنا أن بولس جاء من أجل هـدف يف دخولـه للنـرصانية أال وهـو تغيـري 
معتقد النصارى يف عيسى ابن مريم وقد نجح يف ذلك فالكنائس اليـوم تـدين 

 .لس واهللا املستعانباعتقاد بو
وبعد هذا العرض « : حممد أمحد احلاج بعدما ذكر حياة بولس قال.يقول د

الرسيع حلياة بولس وبيئته وثقافتـه وإضـافته للمـسيحية وأسـلوبه يف التزويـر 
والتبديل يتضح لنا أن اليهود هم الذين دفعوه ليغري معامل املـسيحية ، وجيعلهـا 

 .)١(»ة مليئة باألفكار الوثنيةاليهوديديانة جديدة منفصلة عن 
االعتقاد الفاسد الذي يتربأ منه  وهذا ما حصل واستقر يف نفوس النصارى

                                                 
  .)١٤٨ص ( »ية من التوحيد إىل التثليثالنرصان« هيف كتاب )١(
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١٦٥
 يومئذ عندما يسأله اهللا عن هذا الكفر الرصيح الذي قالـه بـولس ڠاملسيح 

 .ودعا له الناس 
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١٦٧

 
جنهم  :إىل العاملني ملسو هيلع هللا ىلص ًلقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل رسوله حممدا

بياءه ورسله، وقد أخذ اهللا أن ملسو هيلع هللا ىلصوإنسهم، وختم اهللا سبحانه برسوله حممد 
أن  ملسو هيلع هللا ىلصسبحانه امليثاق من مجيع األنبياء والرسل إذا بعث اهللا رسوله حممد 

 k l m n o p q r sُيؤمنوا به ويؤازروه وينرصوه 
t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °   ]٨١:عمران آل[. 
 عمـه ابـن عبـاس قال عيل ابن أيب طالـب وابـن«: -$- قال ابن كثري 

ًما بعث اهللا نبيا من األنبياء إال أخـذ عليـه امليثـاق لـئن بعثـت : ريض اهللا عنهام
لئن : وهو حي ليؤمنن به ولينرصنه ، وأمره أن يأخذ امليثاق عىل أمته  ملسو هيلع هللا ىلصًحممدا 

 .)١(»به ولينرصنهليؤمنن  ملسو هيلع هللا ىلصًبعث اهللا حممدا 
 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! :وقال تعاىل

 . ]٦:الصف[   @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 هو خاتم أنبياء بني إرسائيل وقـد قـام ڠعيسى « :قال احلافظ ابن كثري

                                                 
  .) من سورة آل عمران٨١تفسري آية  (»تفسري ابن كثري« )١(
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 ١٦٨ 

، هـو أمحـد خـاتم األنبيـاء واملرسـلنيو ملسو هيلع هللا ىلص ًيف مأل بني إرسائيل مبرشا بمحمد
 . )١(»الذي ال رسالة بعده وال نبوة

 ملسو هيلع هللا ىلص سـمعت رسـول اهللا: من حديث جبري بن مطعـم قـال  وقد ثبت عنه
أنا حممد وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي يمحو اهللا به الكفـر، : إن يل أسامء « :يقول

 .)٢(»وأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل قدميه، وأنا العاقب 
عـوة أيب أنـا د«: قـال ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: وعن العرباض بن سارية ، قال 

 .)٣(»إبراهيم وبشارة أخي عيسى
خـري  ملسو هيلع هللا ىلصٍذه البـشارات اجلليـة بمحمـد وإليك يا من تبحث عن احلـق هـ

الربية من الكتاب املقدس وأرجو من اهللا سبحانه لـك اهلدايـة لتـسلك طريـق 
ًولتنطق بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا لتفوز بجنة عرضها  احلق

 .السموات واألرض ويأتيك اهللا أجرك مرتني 

 
فوجدها مالك الرب عـىل عـني « ، ١٣ – ٧: ١٦سفر التكوين اإلصحاح 

املاء يف الربية ، عىل عني املاء التي يف طريق شور ، وقال يا هاجر جارية ساراي 
 من أين أتيت وإىل أين تذهبني؟
                                                 

  .) من سورة الصف٦آية تفسري  (»كثريتفسري ابن « )١(
  .»صحيحه«رواه البخاري يف  )٢(
  . وهو حديث صحيح لغريه»مسنده«د يف  من حديث رواه أمحةقطع )٣(
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١٦٩
فقالت أنا هاربة من وجه مواليت ساراي ، فقال هلا مالك الرب ارجعي إىل 

أكثر نسلك فال يعد موالتك واخضعي حتت يدهيا ، وقال هلا مالك الرب تكثري 
ُوقال هلا مالك الرب هـا أنـت حـبىل فتلـدين ابنـا وتـدعني اسـمه  من الكثرة، ًُ

ُإسامعيل؛ ألن الرب قد سمع ملذلتك وأنه يكون إنسانا وحـشيا يـده عـىل كـل  ُ ً ً
 .»ُواحد ويد كل واحد عليه، وأمام مجيع إخوته يسكن 

رتمجة إىل اللغة العربية كثريا من ألفاظها من النسخ امل هذه البشارة قد غريوا
يف العصور املتأخرة، وقد ذكر كثري من علامء املـسلمني رمحهـم اهللا يف العـصور 

 .املتقدمة غري هذه األلفاظ 
معلوم أن :  قال املستخرجون هلذه البشارة « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
 كان يف مل تكن فوق أيدي بني إسحاق ، بل يدي بني إسامعيل قبل مبعث حممد

أيدي بني اسحق النبوة والكتاب ، وقد دخلوا مرص زمن يوسف مـع يعقـوب 
وكانوا مـع فلم يكن لبني إسامعيل فوقهم يد ، ثم خرجوا منها ملا بعث موسى 

موسى من أعز أهل األرض ومل يكن ألحد عليهم يد ، ولذلك كانوا مع يوشع 
له ، فلم تكن يـد بنـي إىل زمن داود وملك سليامن، امللك الذي مل يؤت أحد مث

إسامعيل عليهم ، ثم بعث اهللا املسيح فكفروا به وكذبوه فدمر عليهم تكـذيبهم 
وكـانوا  .إياه وزال ملكهم ومل يقم هلم بعده قائمـة، وقطعهـم اهللا يف األرض أممـا

حتت حكم الروم والفرس وقهرهم ، ومل تكن يد ولـد إسـامعيل علـيهم يف هـذا 
برسالته وأكرمه بنبوته   ملسو هيلع هللا ىلص ًميع إىل أن بعث اهللا حممداكانت فوق يد اجل احلال، وال

 سـلطان أعـز فصارت بمبعثه يد بني إسامعيل فوق اجلميع ، فلم يبق يف األرض
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 ١٧٠ 

من سلطاهنم بحيث قهروا سلطان فارس والـروم والـرتك والـديلم، وقهـروا 
اليهود والنصارى واملجوس والصابئة وعباد األصنام، فظهر بذلك تأويل قوله 

وهذا أمر مـستمر إىل آخـر  ) ويكون يده فوق يد اجلميع، ويد الكل(وراة يف الت
 . -$-انتهى كالمه . )١(»الدهر

 
وقـال إبـراهيم هللا ليـت إسـامعيل يعـيش « ، ٢٠- ١٨ :١٧سفر التكوين 

ُفقال اهللا بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتـدعو اسـمه إسـحق وأقـيم . أمامك  ً
ًعهدي معه عهدا  ِأبديا لنسله من بعده ُ ها . وأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه . ً

ًأنا أباركه وأثمره وأكثره كثريا جدا  ُ ُ ُ ًأثني عرش رئيسا بلد وأجعله أمة كثرية .ُ ًُ«. 
فهذه البشارة أن اهللا قال إلبراهيم إنه استجاب لدعوته يف ولـده إسـامعيل 

لوم أن هذه املباركة كانـت يف ومن املع. وأنه سيباركه وجيعله أمة كبريه ويثمره 
ٌأمة العرب والثمرة هنا هي نبي من العرب ويكون هذا النبي مـن نـسله عليـه 
وعىل نبينا أفضل الصالة والسالم وأن األمة مل تكن كبرية وال معظمـة إال بعـد 

وهذا واضح ملـن يـستقرئ . ودخول الناس يف دين اإلسالم  بعثت النبي حممد
َ مل تقولون ما لكم يف إسامعيل وال تتكلمون عن الشطر :التأريخ فإن قال القوم

 .األول يف البشارة يف إسحق

                                                 
  ).١٤٠ص( »هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى« )١(
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١٧١
إن العهد الذي أقامه اهللا إلسحق هـو إعطـاؤه أرض : أقول وباهللا التوفيق 

 .كنعان 
ُوأقيم عهدي بيني وبينـك وبـني نـسلك « ، ٨-٧ : ١٧ ففي سفر التكوين

ًمن بعدك يف أجياهلم عهدا أبديا ألكون إهلا  ُلك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ً
ًولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا ُ  . »وأكون إهلهم. ًأبديا ُ

ُوأيــضا أقمــت معهــم عهــدي أن « ، ٥-٤: ٦وكــذلك يف ســفر اخلــروج  ً
 .»ُان أرض غربتهم التي تغربوا فيهاُأعطيهم أرض كنع

 وقـسمه الـذي عاهـد بـه إبـراهيم« ، ١١ – ٩  :١٠٥ وكذلك يف املزمور 
ُإلسحق فثبته ليعقوب فريضة وإلرسائيل عهدا أبديا ، قائال لك أعطـي أرض  ً ً ً

 .»كنعان حبل مرياثكم
يتبني لنا من هذه النصوص أن العهد األبـدي إلسـحق هـو أرض كنعـان 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأن الثمرة ستكون من نصيب إسامعيل وهي خاتم املسك حممد

 
ًة أيضا سأجعله ُ أمة ألنه نسلك اجلاريوابن« ، ١٣ : ٢١سفر التكوين  ً« . 

 وأصبح أمة انظروا اآلن إىل أمـة اإلسـالم ڠوابن اجلارية هو إسامعيل 
 كم هو العدد وكم انترش رغم املحاوالت اليائسة لتدمريها ولكن كام ثبت عـن

 .)١(»ُاإلسالم يعلو وال يعىل« :قال ملسو هيلع هللا ىلص نبينا
                                                 

  .»اإلرواء«شيخ مشاخينا األلباين يف  وحسنه لغريه ،رواه البيهقي )١(
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 ١٧٢ 

 
ُونادى مالك اهللا هـاجر مـن الـسامء وقـال هلـا « ، ١٩ - ١٧ :٢١التكوين 

قـومي . مالك يا هاجر ؟ ال ختايف ألن اهللا قد سمع لصوت الغـالم حيـث هـو 
ًوامحيل الغالم وشدي يدك به ؛ ألين سـأجعله أمـة عظيمـة  ً وفـتح اهللا عينيهـا . ُ

 . »فأبرصت بئر ماء
اهلـالك يف هذه البشارة أن اهللا برش هاجر أن ال ختـاف عـىل إسـامعيل مـن 

بسب العطش ألنه سيجعله أمة عظيمة واعلم أن هذه األمة مل تكن ذات عظمة 
برسالة للعـاملني وأصـبحت هـذه األمـة يف  ملسو هيلع هللا ىلص إال بعدما بعث اهللا النبي حممد

ذلك الوقت هياهبا الفرس والروم وسوف تعود بإذن هللا إىل ما كانت عليه بعـد 
 .رجوع الناس إىل دينهم والتمسك هبدي نبيهم

ُاء الذي أخرجه هو زمزم الذي يستسقي منه املاليني يف مواسـم احلـج  وامل
 .وغريها 

 
ًأقيم هلـم نبيـا مـن وسـط أخـوهتم مثلـك «،  ٢٠ – ١٨ : ١٨ سفر التثنية ُ

ُوأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ، ويكون أن اإلنسان الـذي 
 .»نا أطالبهه باسمي أال يسمع لكالمي الذي يتكلم ب

ً ويقول له إنه يقيم هلم نبيـا ڠيف هذه البشارة خياطب اهللا هبا نبيه موسى 
من وسط أخوهتم واملقصود بذلك من أخوة إسحق أي من بني إسامعيل ولـو 
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١٧٣
كام قـال تعـاىل بحـق  كان يقصد بذلك بني إرسائيل لقال منكم أو من أنفسكم

 .]٢:اجلمعة[   4 3 2 1 0 / . ملسو هيلع هللا ىلص حممد
 بعدما ذكر هذه البشارة ما نـصه »إغاثة اللهفان« القيم يف كتابه ويقول ابن

، إذ مل يمكـنهم أن يبـدلوا تنزيلـه، وقـالوا هـذه البـشارة ببنـي فحرفوا تأويله«
 :إرسائيل ، وهذا باطل من وجوه

يف حق   كام قال سبحانه وتعاىل)من أنفسهم(أنه لو أراد ذلك لقال : األول 
 .]١٦٤:عمران آل[   ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ حممد
ــة[   ¡ � ~ { |و ــل  ،]١٢٨:التوب ــن (ومل يق م

 ).إخوتكم
ففي سفر التثنية . ُأن إخوهتم غري بني إرسائيل   أن املعهود يف التوراة:الثاين 

فعربنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنني يف سعري عىل طريـق « ، ٨ : ٢اإلصحاح 
. »ومررنا يف طريـق بريـة مـوآبحتولنا العربة عىل أيلة وعىل عصيون جابر ثم 

 ألن العـيص -إخـوةً  لبنـي إرسائيـل ) أي بنـي عيـسو(فإذا كان بنو العـيص 
، هـم بنـو إرسائيـل والروم هم بنو العيص ، واليهود -وإرسائيل ولدا إسحق 

 .ٌوهم إخوهتم ، فكذلك بنو إسامعيل إخوة جلميع ولد إبراهيم 
أو غريه من بنـي إرسائيـل ، مل  أن هذه البشارة لو كانت بشوميل :الثالث  

بنو إرسائيل إخوة بني إرسائيل ، وإنام املفهوم من هـذا أن بنـي : يصح أن يقال 
 .هم أخوة بني إرسائيل : إسامعيل أو بني العيص 
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 ١٧٤ 

ًأقيم هلم نبيا مثلك [  أنه قال :الرابع   ُأنزل عليه تـوراة [ ويف موضع آخر ] ُ
ه من أنبياء بنـي إرسائيـل مل يكـن ومعلوم أن شمويل وغري].مثل توراة موسى

] ُال يقوم يف بني إرسائيل مثل موسـى [ فيهم مثل موسى ، ال سيام ويف التوراة 
ٌوأيضا ، فليس يف بني إرسائيل من أنزل عليه توراة مثل توراة موسى إال حممـد  ٌ ُ ً

ُ واملسيح كان من أنفـس بنـي - صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني -ُواملسيح 
فإنه من إخـوهتم بنـي إسـامعيل،  ملسو هيلع هللا ىلص  ، ال من أخوهتم ، بخالف حممدإرسائيل

وشـمويل مل يـأت ] كلكم له تسمعون [ ًوأيضا فإن يف بعض ألفاظ هذا النص 
ُبزيادة وال بنسخ؛ ألنه إنام أرسل ليقوي أيدهيم عىل أهل فلسطني ولـريدهم إىل 

حكـم رشع التوراة فلم يأت برشيعة جديدة وال كتاب جديـد ، وإنـام حكمـه 
فإهنم كانوا يسوسهم األنبياء ، كلام هلك نبي قام فيهم  سائر أنبياء بني إرسائيل

فهي بشارة بسائر األنبيـاء الـذين بعثـوا : نبي، فإن كانت هذه البشارة بشمويل
ُوكلهم قـد أنـزل علـيهم كتـاب مثـل  ڠفيهم ويكونون كلهم مثل موسى 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل . )١(»كتاب موسى 
فهذه البشارة اجللية التي ال ختفى عىل أهل البصرية والباحثني عن احلق 

هي الثمرة التي بينتها  ملسو هيلع هللا ىلصفإن بني إسحق أخوهتم بني إسامعيل، ونبوة حممد 
كام تعرفون أبناءكم، هذا ما  ًآنفا، فهل منكم من جميب؟ فإنكم لتعرفون حممدا

 * ( ) ' & % $ # " !قاله سبحانه وتعاىل 

 .]١٤٦:البقرة[   / . - , +
                                                 

  .)١١٢٣-١١٢١ /٢( »لشيطان يف مصايد اإغاثة اللهفان« )١(
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١٧٥
إن هذا النص الذي جاء عـىل لـسان [ ويقول األستاذ إبراهيم خليل أمحد 

) ًأقيم هلم نبيا من وسـط أخـوهتم (فحينام يقول.   لنا عليه وقفاتڠموسى 
فإن الضمري الغائب املتصل، يشكل حقيقة من احلقائق، لو شاء الرب أن جيعل 

سـط ًأقـيم هلـم نبيـا مـن و( لقـال هذا النبي املنتظر أن يكون من بني إرسائيـل
فيكون الضمري للمخاطب ، أما أن يكون الـضمري للغائـب فمعنـى ) أخوتكم

ثـم تـأيت :  ، ثـم قـالڠهذا أن النبوة ارتفعت بسلسلة النسب إىل إبـراهيم 
 فلـو وضـعنا ڠإهنا تعني النبي املنتظر سيكون مثل موسـى ) مثلك (عبارة 

صـلوات اهللا وسـالمه -وسى وعيسى وحممد م: األنبياء الثالثة يف مقارنة وهم
 ڠ أوحي إليه برشيعة وسيدنا عيسى ڠموسى ، نرى أن -عليهم أمجعني

ال : (كرت يف تعليقات سابقة إنـه قـالما جاء برشيعة جديدة بل كام قال وكام ذ
أما ) تظنوا إين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ، ما جئت ألنقض بل ألكمل

امتة والرسـالة املهيمنـة فقد أنزل اهللا عليه القرآن الكريم وهو الرسالة اخل حممد
 :اإلسالمي الكامل التام ، ثم يقولعىل كل الرساالت السابقة وبه الترشيع 

وهنا دليل قاطع ضد )  يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه بهوأجعل كالمي (
، فاهللا يقـول  وضعهأن القرآن من ملسو هيلع هللا ىلصاملسترشقني الذين يفرتون عىل رسول اهللا 

كان يتكلم بام يوحي  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألن الرسول)مهوأجعل كالمي يف ف( يف هذه النبوءة
ذا  وأكثر من ه]٣:النجم[   . - , + : وعال، قال تعاىلليه من ربه جلإ

 ويكون أن اإلنسان الذي ال يـسمع لكالمـي[ ،١٩ :١٨ما جاء يف سفر التثنية 
، فالويل ملـن يكفـر بالرسـول عليـه الـصالة ]الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه
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 ١٧٦ 

 .انتهى كالمه .)١(»لكل أمة تناوئ هذا النبي اخلاتمل والسالم، والوي
ُأرجو من كل نرصاين أن يتمعن هبذه البشارة جيدا وأن ال يقوده التعصب  ً
األعمى إىل إنكار احلق وهو أمام عينيه وبني يديه وأن يتفوه بلسانه بكلمة احلق 

ًالتــي تنجيــه مــن عــذاب عظيم،أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا ع  اهللا بــدٍ
 .  ورسوله

 
وهذه هي الربكـة التـي بـارك هبـا موسـى «  ،٢- ١ : ٣٣ففي سفر التثنية 

هلـم مـن رجل اهللا بني إرسائيل قبل موته ، فقال جاء الرب من سـيناء وأرشق 
 .»سعري وتألأل من جبل فاران

مـن ُتتحدث هذه البشارة عىل ثالث أماكن بعث منها أنبياء من أويل العزم 
 وهو اسم جبـل بقـرب ڠالرسل أما سيناء تشري إىل املكان الذي فيه موسى 

ُمدينة عىل ساحل بحر القلزم ] أيلة[  وسعري هي اسم )٢( مما ييل الشام- األمحر-ُ
جلبال فلسطني وهو من حـدود الـروم ، وهـو قريـة مـن النـارصة بـني طربيـا 

ن فهـي جبـال  ، وأما فـاراڠ وهي األرض الذي بعث منها عيسى )٣(وعكا
                                                 

 طبعـة الرئاسـة العامـة لـدارات البحـوث »املناظرة بني اإلسـالم والنـرصانية« )١(
  ).هجرية١٤٠٧( سنة ، الرياض،العلمية واإلفتاء

  .)٤/٤٨ و١/٢٩٢( »معجم البلدان« )٢(
  ).٣/١٧١(املصدر السابق  )٣(
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١٧٧
مكة وال يستطيع أحد تأويل هذا النص ويقول إن فاران هي جبال الـشام كـام 
صنع بعض القوم فالكتاب املقدس يشهد بعكس ما يقولون ، ومعلوم أن أمـة 

 وأن إسامعيل سكن مكة، ففي سفر التكـوين ڠالعرب من ساللة إسامعيل 
ربية وكان ينمو رامي وكان اهللا مع الغالم فكرب ، وسكن يف ال«، ٢١- ٢٠:  ٢١

وهـذا . »قوس، وسكن يف برية فاران ، وأخذت له أمه زوجة من أرض مـرص
 .النص يف إسامعيل وأمه هاجر 

 واللفظ أليب -ء قال كثري من العلام«: -$-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 عىل من تـدبره وال غمـوض ، ألن جمـيء اهللا - ليس هبذا خفاء ،حممد بن قتيبة
إنزاله التوراة عىل موسى من طور سينا ، كالذي هو عنـد أهـل  : من طور سينا

، وكذلك جيب أن يكون إرشاقه من ساعري إنزاله اإلنجيل عـىل وعندناالكتاب 
 وباسمها -أرض اخلليل بقرية تدعى نارصة- املسيح ، وكان املسيح من ساعري

 ،اقـه مـن سـاعري باملـسيحيسمى من أتبعه نصارى، وكام وجب أن يكون إرش
إنـزال القـرآن : من جبال فـاران ] أو تألأله[فكذلك جيب أن يكون استعالنه 

ًكام ذكرت آنفا وجبال فاران هي جبال مكة( ، عىل حممد ُ(.  
دلونا عىل املوضع الذي استعلن اهللا منـه واسـمه : وقلنا : -$-ثم قال 

 .ًفاران ، والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد املسيح 
ُقلـت هـذه لفظتـني يف الرتمجـة القديمـة ] [ علـن [و] اسـتعلن [  أوليس 

،  بمعنى واحد ؟ وهو مـا ظهـر وانكـشفومها] للكتاب املقدس للغة العربية 
 .م وفشا يف مشارق األرض ومغارهباًفهل تعلمون دينا ظهر ظهور اإلسال
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 ١٧٨ 

: جـاء أو ظهـر ، ويف الثـاين: وقـال يف األول: -رمحـه اهللا تعـاىل-ثم قـال 
كان جميء التوراة مثل طلوع الفجـر، و] تألأل [استعلن أو : ثارشق، ويف الثال

، زاد بـه النـور أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول اإلنجيل مثل إرشاق الـشمس
: هلـذا قـال، وفهو بمنزلة ظهور الشمس يف الـسامءوأما نزول القرآن . واهلدى 

ألرض ظهر به نور اهللا وهداه يف مـرشق ا ، فإن النبيواستعلن من جبال فاران
، كام يظهر نور الشمس إذا اسـتعلت عظم مما ظهر بالكتابني املتقدمنيومغرهبا أ

ًوهلذا سـامه اهللا رساجـا منـريا ، وسـمى الـشمس  يف مشارق األرض ومغارهبا ً
ًرساجا وهاجا  واخللق حيتـاجون إىل الـرساج املنـري أعظـم مـن حـاجتهم إىل . ً

قد : قت دون وقت ، وكام قيل الرساج الوهاج ، فإن الوهاج حيتاجون إليه يف و
 .ينظرون به بعض األوقات 

ً وأما الرساج املنري فيحتاجون إليه كل وقت ويف كل مكان ، لـيال وهنـارا،  ً
 .-$-انتهى كالمه . )١(»رسا وعالنية

واعلم يا من تبحث عن احلـق أن اهللا سـبحانه قـد ذكـر هـذه الرسـاالت 
: ي انزل فيها الـوحي قـال تعـاىلالساموية الثالث وأقسم سبحانه باألماكن الت

 فــالتني والزيتــون هــي ]٣-١:التــني[   ( ) '. % $. " !
  .ڠُاألرض التي أنزل فيها اإلنجيل عىل سيدنا املسيح 

                                                 
  ).٢٠٣ - ١٩٩ص( »اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح« )١(
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١٧٩
 ، والبلـد ڠ وطور سنني وهو اجلبل الذي كلم اهللا فيـه سـيدنا موسـى 

 .ملسو هيلع هللا ىلص األمني هي مكة التي بعث منها سيد األولني واآلخرين وال فخر حممد

 
ُأو يدفع الكتاب ملن ال يعـرف الكتابـة ويقـال « ، ١٢ :٢٩يف سفر إشعياء  ُ ُ

 .»ال أعرف الكتابة: قرأ هذا، فيقولا: له
 ُإن هذه البشارة اجللية الواضحة ال تقع إال بحق رسول رب العاملني حممـد

عانـد فهو النبي األمي الذي ال يعرف القراءة والكتابة وال ينكر ذلك إال م ملسو هيلع هللا ىلص
به أول ما بدأ « : وعن أبيها قالتڤمستكرب، فقد ثبت عن أم املؤمنني عائشة 

 ، فكان ال يرى رؤيـا إال جـاءتمن وحي الرؤيا الصادقة يف النوم ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
وهو التعبد  ،مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه اخلالء، فكان يأيت حراء فيتحدث فيه

ُرجع خلدجية فتزود ملثلهـا حتـى جـاءه يف الليايل ذوات العدد ، ويتزود لذلك ثم ي
 :ملسو هيلع هللا ىلص  قـال رسـول اهللا،»اقـرأ«: احلق وهو يف غار حراء ، فجاءه امللك فيـه فقـال 

، طني حتى بلغ منـي اجلهـد ثـم أرسـلنيقال فأخذين فغ: ُفقلت ما أنا بقارئ «
فغطني الثانيـة حتـى بلـغ منـي اجلهـد ، ثـم . فقلت ما أنا بقارئ . اقرأ : فقال 

فقلت ما أنا بقارئ ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني اجلهـد، . اقرأ : أرسلني فقال 
قال فأخذين فغطني حتى بلغ مني اجلهد : ُ فقلت ما أنا بقارئ :ثم أرسلني فقال

فغطني الثانيـة حتـى بلـغ منـي . فقلت ما أنا بقارئ . اقرأ : ثم أرسلني ، فقال 
فغطني الثالثة حتـى بلـغ فقلت ما أنا بقارئ ، . اقرأ : اجلهد ، ثم أرسلني فقال 
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 ١٨٠ 

 .)١(»]١:العلق[   K L M N O :مني اجلهد، ثم أرسلني فقال
 كـان خياطـب النبـي ڠففي هذا احلديث يتبني لنا من فحواه أن جربيل 

 أي ال »مـا أنـا بقـارئ«: يقول لـه  ورسول اهللا»اقرأ«: ويقول له ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى
رف القراءة والكتابـة ٌفهو صلوات ريب وسالمه عليه أمي ال يع. أعرف القراءة 

فبعد كفر بني إرسائيل وعنادهم وقتلهم األنبياء بغـري حـق  فهذه البشارة بحقه
  .ڠُسلبت منهم النبوة وأعطيت ألمة أمية من إخواهنم من بني إسامعيل 

 وهناك نصوص كثرية يف الكتاب املقدس تبني لنا حال بنـي إرسائيـل مـن 
 ،١٤- ١٣ :٢٩ بـشارة يف إشـعياء ،الكفر والعناد ومنها مـا جـاء بعـد هـذه ال

ُفقال السيد ألن هذا الشعب اقرتب إيل بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده «
ُعني وصارت خمافتهم مني وصية الناس معلمة ، لذلك ها أنا ذا أعـود أصـنع  ُ ً

ُهبذا الشعب عجبا وعجيبا فتبيد حكمة حكامئه وخيت ً  .»في فهم فهامئهً
إرسائيل عندما عصوا وكانوا يعتدون فـإهنم كـانوا وهذا ما حصل يف بني 

ينتظرون النبي املنتظر ويعلمون صفاته وهيئته ولكن عندما علموا أنه ليس من 
وهـذه « ، ٢٢- ١٩ : ١ففـي إنجيـل يوحنـا . بني إرسائيل كفروا به وكـذبوه 

أنـت . ًشهادة يوحنا إذ أرسل اليهود إليه من أورشليم كهنة والويني ليـسألوه 
أين لست املسيح ، فـسألوه فمـن أنـت إيليـا : نت؟ فاعرتف ومل ينكر وأقرمن أ

 . »كال: أفالنبي أنت؟ فقال: لست أنا : أنت؟ فقال
                                                 

  .اه أمحدرو )١(
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١٨١
:  والكهنة مل يسألوه يف الثالثة-ڠ حييى :أي-يف هذه املحاورة بني يوحنا 

ًأنت نبي؟ ولكن سألوه عن نبي منتظر يعرفه هو وهم ويعرفـون مجيعـا اسـمه 
أفالنبي أنت؟ فتنبه يا من تريد طريق اهلداية وطريـق النجـاة  :وا لهوصفته فقال

 . لذلك واهللا اهلادي لسبيل الرشاد

 
ُهوذا عبدي الذي أعضده خمتاري الذي « ، ١٣ - ١ :٤٢ففي سفر إشعياء  ُ

ُرست بــه نفــيس ، ال يــصيح وال يرفــع وال يــسمع يف الــشارع صــوته ُ ُ ُ ًقــصبة  ُ
ُقصف وفتيلة خامدة ال يطفئ ،إىل األمان خيرج احلـق، ال يكـل مرضوضة ال ي ُ ُ ُ ً ً ُ

ُوال ينكرس حتى يضع احلق يف األرض وتنتظر اجلزائر رشيعته  ُ«. 
ُهكذا يقول اهللا الرب خالق السموات ونارشها باسـط األرض ونتائجهـا 
ًمعطي الشعب عليها نسمة والساكنني فيها روحا ، أنا الرب قد دعوتـك بـالرب  ً ُ

ُمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا لألمـم ، لتفـتح عيـون ُفأ ً ً ُ
ُالعمي لتخرج من احلبس املأسورين من بيت السجن اجلالسني يف الظلمة ، أنـا  ُ ُ
الرب هذا اسمي وجمدي ال أعطيـه آلخـر وال تـسبيحي للمنحوتـات ، هـوذا 

ُاألوليات قد أتت واحلديثات أنا خمرب هبا ، قبل أن تنبـت أ ُ ٌُ علمكـم هبـا ، غنـوا ُ
ُللرب أغنية جديدة تسبيحه من أقىص األرض ، أهيا املنحدرون يف البحر وملؤه  ُُ ً ً ُ

ُواجلزائر وسكاهنا ، لرتفع الربية ومـدهنا  ُ ُ ُ ُُ ُصـوهتا الـديار التـي سـكنها قيـدارُ ُ ،
ُلترتنم سكان سالع من رؤس اجلبـال ليهتفـوا ، ليعطـوا الـرب جمـدا وخيـربوا  ُ ُُ ًُ ُُ ُ
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 ١٨٢ 

ُيف اجلزائر ، الـرب كاجلبـار خيـرج ، كرجـل حـروب يـنهض غريتـه بتسبيحه  ُ ُُ
 ) .ُويرصخ ويقوى عىل أعدائه

 ملسو هيلع هللا ىلص ِكل هذه الفقرات من هذه البشارة ال تكون بحق نبـي إال بحـق حممـد
 .وبتوفيق من اهللا سأبني ذلك 

يف القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص فوصف العبد ذكره اهللا سبحانه وتعاىل بحق نبيه حممد
 وقال ]٢٣:البقرة[   « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ :الكريم قال تعاىل

، وغريها من اآليات التي ]١:اإلرساء[   % $ # " ! :تعاىل
ًبالعبودية وهو خري وصف أن تكون عبدا  ملسو هيلع هللا ىلص وصف هبا اهللا سبحانه نبيه حممد

ال تطروين « :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت عنه. هللا سبحانه فهي أعىل املقامات وأرشفها
 ،)١(»فإين عبد فقولوا عبد اهللا ورسولهطرت النصارى عيسى ابن مريم أكام 

ليس بصخاب وإنه صاحب حلم ووقار وال يرفع  ملسو هيلع هللا ىلص ومعلوم أن النبي حممد
عن ذلك، وقد جاء باحلق للناس وجلميع األمم  صوته يف األسواق وقد هنى

فهو رسول اهللا للجن واإلنس وقد دعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك هللا 
 . من الباطل واجتناب ما كان يعبد آباؤهم

ر اجلزائر ال يكل وال ينكرس حتى يضع احلق يف األرض وتنتظ [:وقوله
، فإنه مل يقتل ومل يمت حتى بلغ رسالة ملسو هيلع هللا ىلصفهي واضحة برسول اهللا حممد ] رشيعته

 وهذا ما ربه وكمل الدين وهو حي وقد عصمه اهللا سبحانه من إيذاء الناس له
                                                 

ّ رواه البخاري)١( ُ.  
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١٨٣
 J K L M N O P Q R S T U V W:قاله سبحانه تعاىل

X Y Z [ \ ]   ]٦٧:املائدة[. 
وهذه البشارة ال تكون بحق املسيح فإنه مل تكتمل النرصانية يف عهد املسيح 
وقد دخلت عىل النرصانية كثري مـن أفكـار تالميـذه واعتقـاداهتم ومـن جـاء 
بعدهم ويدعي النصارى أنه صلب وقتل، ويف هذه الفقـرة يقـول ال يكـل وال 

 ملسو هيلع هللا ىلصويتبني لنا يف هذه الفقرة أن هلذا النبـي . م إنه كرس ينكرس واملسيح عىل قوهل
رشيعة، واملعلوم أن املسيح مل يأت برشيعة ولكـن جـاء ليحـافظ عـىل رشيعـة 

عىل كريس موسى جلس الكتبـة « ، ٣- ١ : ٢٣، ففي إنجيل متى ڠموسى 
والفريسيون ، فكل ما قالوا لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه ، ولكن حـسب 

وهذا حال بني إرسائيل يقولون ما ال  . »تعملوا يقولون وال يفعلون أعامهلم ال 
 .يفعلون

يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا بعدما ذكـر ] لتفتح عيون العمي [ أما قوله 
إشارة إىل تكميل مراتب العلم واهلدى احلاصـل [ هذه الفقرة من هذه البشارة 

ا بـذلك أحـوال الـصم الـبكم بدعوته يف القلوب واألبصار واألسامع ، فباينو
العمي الذين هلم قلوب ال يعقلون هبا ، فإن اهلـدى يـصل إىل العبـد مـن هـذه 
األبواب الثالثة وهي مغلقة عن كل أحد ال تفتح إال عىل أيدي الرسل ، ففـتح 

، اهللا واآلذان الصم فسمعت عـن اهللاألعني العمي فأبرصت ب ملسو هيلع هللا ىلص اهللا بمحمد
، ً وعمـالًال فانقـادت لطاعتـه عقـال وقـووالقلوب الغلف فعقلـت عـن اهللا ،
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 ١٨٤ 

 .-$- انتهى كالمه .)١(»ًوسلكت سبل مرضاته ذلال
فـيعلم اليهـود والنـصارى أن هـذه ] وال تسبيحي للمنحوتات [أما فقرة 

ُالبشارة ليس بحق أحد من أنبياء بني إرسائيل، مل ؟ كون هـذا النبـي يبعـث يف  َ
هم العرب أما اليهـود فهـم أهـل قوم يعبدون األصنام ويتقربون إىل األوثان و

  .وكانوا يعبدون اهللا وحده. كتاب 
قبل أن  ُهوذا األوليات قد أتت واحلديثات أنا خمرب هبا[ أما الفقرة التي بعدها 

ألن اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص فلم خيرب نبي بالغيبيات مثل مـا أخـرب هبـا حممـد] ُتنبت أعلمكم هبا 
مـن عالمـات الـساعة سبحانه أطلعه عليها وخصه هبا من أحداث عظام سـتقع 

 .والربزخ ويوم القيامة والوقوف بني يدي هللا واجلنة ونعيمها والنار وعذاهبا 
لرتفع الربية ومدهنا صوهتا الـديار التـي سـكنها [:  التسبيح وقولهةأما فقر

وهـي تنفـرد هبـا وهـو  ملسو هيلع هللا ىلص فهذه خاصة بأمة حممـد] قيدار لترتنم سكان سالع
ً جـوا وبحـرا وبـرا وترفـع أصـواهتم ٌاحلج وإتيان الناس له من كل فج عميـق ً ً

ل وهـذا لـيس ألمـة سـوى أمـة بالتلبية لبيك اللهـم لبيـك والتكبـري والتهليـ
 ، ١٦ - ١٣ : ٢٥، وقيدار هو ابن إسامعيل الثاين، ففي سفر التكـوين اإلسالم

نبـا يـوت بكـر . وهذه أسامء بني إسامعيل بأسامئهم حـسب مواليـدهم «وفيه 
   ،»الخ] ... قيدار[إسامعيل و 
 .من نسل قيدار ملسو هيلع هللا ىلص وحممد

                                                 
  .)١٥٥ – ١٥٤ص( »هداية احليارى«يف كتابه املاتع  )١(
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١٨٥
 أما الفقرة األخرية من هذه البشارة فهي تتحدث عن غـزوات رسـول اهللا

وجهاده للكفار حتى ينصاعوا لعبادة هللا وحده ال رشيك هللا وقد نرصه اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص
عىل أعدائه ودخل النـاس يف ديـن هللا أفواجـا وهـذا التـأريخ مـدون ويعرفـه 

 .القايص والداين

 
اهللا جـاء مـن تـيامن والقـدوس مـن جبـل « ، ٤ - ٢ :٣ففي سفر حبقوق 

ُفاران ، ساله ، جالله غطى السموات واألرض امتألت من تـسبيحه ، وكـان 
 . »ُملعان كالنور، له من يديه شعاع وهناك استتار قدرته 

اهللا [ فقولـه  ملسو هيلع هللا ىلص إن هذه النبوءة التي نطق هبا حبقوق تشري إىل النبي حممـد
ُ قرب املدينة النبوية ، وقوله تشري إىل بلد يف جنوب رشقي تبوك] امنجاء من تي

ًإنام هي مكة املكرمة ، وقد بينت ذلك آنفا أن جبال ] القدوس من جبل فاران[ ُ
فاران يف مكة املكرمة وهي املكان الذي سكن فيه قيـدار ابـن إسـامعيل الـذي 

ئيـل بعـث مـن وال يوجد نبي من بنـي إرسا. إليه  ملسو هيلع هللا ىلص يرجع نسب النبي حممد
  .جبال فاران من جزيرة العرب

ئيـل كـانوا فـإن أنبيـاء بنـي إرسا«: - $-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهذا واضح وبني ملن استقرأ قـصص أنبيـاء بنـي  )١(»يكونون من ناحية الشام

أن تيامن هي واحـة شـامل املدينـة «: ًهيستنج قائال. إرسائيل ويرصح بذلك ج 
                                                 

  ).٢٦٩ص ( »جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحا« )١(
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 ١٨٦ 

 .)١(»ر بدراملنورة حيث تقع آبا
وهو األذان الذي يـدعى بـه املـسلمون ] جالله غطى السموات  [:وقوله

للصالة مخس مرات يف اليوم يكرب املؤذنون بأعىل أصواهتم ليـدوي التكبـري يف 
السامء واألرض وهذا األمر ليس من صنيع لليهود ألهنـم يـستخدمون البـوق 

 .وللنصارى ألهنم يستخدمون اجلرس 
فهو ]  من يده شعاع وهناك استتار قدرتهعان كالنور ، لهوكان مل [:أما قوله

نور اإلسالم وتـالوة القـرآن وتـسبيح املـسلمني هللا الواحـد القهـار يف الليـل 
 .والنهار 

 
ُهي مرة بعد قليل فـأزلزل : قال رب اجلنود «  ،٩- ٦ : ٢ففي سفر حجي  ٌ

كـل ] مشتهى[ل األمم ويأيت السموات واألرض والبحر واليابسة ، وأزلزل ك
ًاألمم فأمأل هذا البيت جمدا، قال رب اجلنـود يل الفـضة ويل الـذهب ، يقـول : ُ

ُجمد هذا البيت األخـري يكـون أعظـم مـن جمـد األول، قـال رب : رب اجلنود
 .»ُويف هذا املكان أعطي السالم، يقول رب اجلنود : اجلنود

بالعربيــة ] مــشتهى [فكلمــة ٍهــذه البــشارة رصحيــة بمحمــد خــري الربيــة
ويف النسخ العربية احلالية املشكولة جتد الرتمجة احلرفية هلـذا الـنص  ]محدوت[

                                                 
 كام نقله عنه الشيخ عودة الدعجـة يف ،»قاموس مصطلحات اإلنجيل«صاحب  )١(
  .)٨٨ص ( »حتت املجهر« كتابه
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١٨٧
 .)١( ]وأمحد كل األمم يأتون [

والبحـر أزلـزل الـسموات واألرض [أمـا قولـه  .حممود كـل األمـم وهو
وهذا فيه أشارة واضحة كالشمس يف النهار جلهاد ] واليابسة وأزلزل كل األمم

 وغزواهتم والفتوحات اإلسالمية التي أخرجوا فيها الناس من عبادة املسلمني
 . م يف األرض وزلزلوا عروش األممالعباد إىل عبادة رب العباد وإحقاق السال

ًفلم يكن جمدا لبيت ومل يعمر إال بزمن الصحابة ] ُجمد هذا البيت[: أما قوله
مه وإعامره بالصلوات الكرام وفتح عمر ريض اهللا عنه له وقام املسلمون بتعظي

اخلمس وغريها فهل فعل اليهود والنـصارى مـا فعـل املـسلمون مـن األمـن 
 .واألمان والسالم

؛ ڠواعلم يا من تبحث عن احلق أن هذا النص ال يكون بحـق عيـسى 
ألنه مل يزلزل السموات واألرض والبحـار ومل يـدخل يف حـروب بـل يـدعي 

 .النصارى أن اليهود تغلبوا عليه وصلبوه

 
ٍأنـا أعمـدكم بـامء : وقول يوحنا املعمدان «، ١٢ – ١١ : ٣يف إنجيل متى  ُ

ًللتوبة، ولكن الذي يأيت بعدي هو أقـوى منـي، الـذي لـست أهـال أن أمحـل  ِ
ُحذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس والنـار، الـذي رفـشه يف يـده وسـينقي 

                                                 
 يف العهـد بـشائر عيـسى وحممـد«دقي يف كتابـه حممد توفيق صـ. هذا ما ذكره د )١(

  .»القديم والعهد اجلديد
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 ١٨٨ 

ُبن فيحرقه بنار ال تطفأأما التبيدره وجيمع قمحه إىل املخزن، و ُ«. 
يأيت بعدي من هو أقوى مني، : ًوكان يكرز قائال« ، ٨ - ٧ : ١ويف مرقس 

َالذي لست أهال أن أنحني وأحل سيور حذائه ً ُ«. 
وإذ كان الـشعب ينتظـر واجلميـع يفكـرون يف « ، ١٧ - ١٥ : ٣ويف لوقا 

ا أعمـدكم بـامء ًأجاب يوحنا اجلميع قـائال أنـ. قلوهبم عن يوحنا لعله املسيح 
ًولكن يأيت من هو أقوى مني الذي لـست أهـال أن أحـل سـيور حذائـه  هـو . ُ

ُالذي رفشه يف يـده وسـينقي بيـدره وجيمـع . سيعمدكم بالروح القدس ونار  ُ ُ
 .»ُوأما التبن فيحرقه بنار ال تطفأ. القمح إىل خمزنه 
 كنـت فـام بالـك تعمـد إن: ُفسألوه وقالوا لـه« ، ٢٧- ٢٥ : ١ويف يوحنا 

أنا أعمدكم بامء ولكـن : ًلست املسيح وال إيليا وال النبي ؟ أجاهبم يوحنا قائال
هو الذي يأيت بعدي، الذي صار قدامي،  يف وسطكم قائم، الذي لستم تعرفونه

َّالذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه  ُ«. 
هذه النصوص يف هـذه البـشارة ال تـشري للمـسيح كـام يـدعي النـصارى 

  :تيةلألسباب اآل
-يــأيت بعــدي ومل يقــل يــأيت معــي ومعلــوم أن النبيــني :  أن يوحنــا قــال

الكريمني يوحنا واملسيح أعامرمهـا متقاربـة وبيـنهام شـهور فقـط وأهنـام بـدءا 
 .بشارهتام باقرتاب ملكوت اهللا يف وقت واحد 

ويف تلك األيام جاء يوحنا املعمدان يكـرز يف بريـة « ، ٢- ١ : ٣ففي متى 
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١٨٩
 .»توبوا ألنه قد اقرتب ملكوت السموات : ًقائالاليهودية 

ُوملا سمع يسوع أن يوحنا أسـلم انـرصف «  ،١٧ - ١٢ : ٤ًويف متى أيضا 
بوا ألنه تو: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول] إىل أن قال [ . إىل اجلليل

  .»قد اقرتب ملكوت السموات
ُيعلم جمـامهم ويكـرز ُ وكان يسوع يطوف كل اجلليل «  ، ٢٣ : ٤ويف متى  ُ

  .» ببشارة امللكوت
 ،١٠ - ٩ : بل كان يسوع يعلم تالمذته ما يقولون يف الـصالة، ففـي متـى

ِأبانــا الــذي يف الــسموات ، ليتقــدس اســمك ، ليــأت . فــصلوا أنــتم هكــذا «
 .»ملكوتك

: تـى وكان يسوع يويص تالمذته أن يبرشوا بملكوت الـسموات، ففـي م
 .»ُإنه قد اقرتب ملكوت السموات: هبون اكرزوا قائلنيوفيام أنتم ذا«، ٧ : ١٠

فام هو ملكوت السموات .  وهناك نصوص كثرية تثبت ذلك من األناجيل
ُالذي يبرش به حييى وعيسى عليهام السالم؟ هـو اقـرتاب بعثـة خـاتم األنبيـاء 

 . حممد واملرسلني
- كـان فـإن املـسيح ] بوسطكم قائم الذي لستم تعرفونه [  وقول يوحنا

يف ذلك اليوم خرج يسوع «، ٢- ١ : ١٣ًمعروفا ملعظم بني إرسائيل، ففي متى 
 .»من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه مجوع كثرية

 وملا دخل أورشليم ارجتت املدينـة كلهـا « ، ١١- ١٠ : ٢١ًويف متى أيضا 

http://kotob.has.it



 
       

 

 ١٩٠ 

 . »ليلمن هذا ؟ فقالت اجلموع هذا يسوع النبي الذي من نارصة اجل: قائلة
- ُفنحن املـسلمون آخـر األمـم وبنـا ] الذي صار قدامي [ وقول يوحنا

ختمت النبوة وسوف نبعث أول األمم يوم القيامـة فنكـون أمـام هـذه األمـم 
  .)١(»نحن اآلخرون السابقون « :السابقة، قال

ُسينقي بيدره وجيمع قمحه إىل املخزن ، وأما التـبن فيحرقـه  [ :ڠقوله 
 ] .بنار ال تطفأ
ليزكي من أراد اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص ًوم أن اهللا سبحانه وتعاىل بعث النبي حممداومعل

 ® ¬ » ª © ¨ § تزكيته ليميز اخلبيث من الطيب

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹   

 .]١٥١:البقرة[
من احلق فهذا  ملسو هيلع هللا ىلص أما من يتبدل الكفر باإليامن ومل يؤمن بام جاء به حممد

   \ ] U V W X Y Z :ضل سواء السبيل

 .]١٠٨:البقرة[

 
احلجر : ُأما قرأتم قط يف الكتب : قال هلم يسوع«، ٤٤ – ٤٢ : ٢١يف متى 

ِالذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كـان هـذا وهـو 
                                                 

َّ متفق عليه)١( ُ.  
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١٩١
ُعجيب يف أعيننا ؛ لذلك أقول لكم إن ملكوت اهللا ينزع مـنكم ويعطـى ألمـة  ُ ُ ٌُ

ُر يرتضـض ومـن سـقط هـو عليـه ذا احلجـتعمل أثامرها ، ومن سقط عىل هـ
 .»ُيسحقه

هذه البشارة التي أثبتها متى عىل لسان يسوع خيص هبا من؟ هل خيص هبـا 
كـال واهللا، أم خيـص هبـا نفـسه ؟ وهـذا غـري  ُبني إرسائيل الذي بعث فـيهم ؟

صحيح ألنه مل يرفضه كل بني إرسائيل بل آمن به كثري واتبعوه ، وامللك الـذي 
ي يعطى ألمة ما سلب من بني إرسائيل إىل بعثـة خـاتم النبيـني حتدث عنه الذ

 وهو النبوة وأين ثامر بني إرسائيل؟ هل قتل األنبياء وعبـادة العجـل ملسو هيلع هللا ىلص حممد
 . والكفر باهللا من أثامر بني إرسائيل؟ هذا ال يقوله عاقل 

حلجـر ترضـض ومـن سـقط هـو من سقط عىل هذا ا« ڠوقول عيسى 
 ألنه كام يدعي النصارى أنه أهـني مـن ڠلعيسى  هذا ال يشري »عليه يسحقه

 .قبل احلرس خالل صلبه ومن أحد اللصني وأنه صلب وقتل 
فإن احلجر الذي رفضه البنـاؤون  ملسو هيلع هللا ىلص فهذه البشارة تشري لرسول اهللا حممد

ً الذي رفضه بنو إرسائيل ويسمونه ابن اجلارية حسدا وغال، ڠهو إسامعيل  ً
وهـذا هـو  اوية هو خاتم األنبياء حممـدوما ختفي صدورهم أعظم، ورأس الز

، ٢٠ : ١٧جـاء يف سـفر التكـوين   كـامڠالوعد الذي وعده اهللا إلبـراهيم 
ًوأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه ، ها أنا أباركه وأثمرهُ  وأكثره كثـريا جـدا« ً ُ ُ ُ .

ًئيسا يلد وأجعله أمة كبريةاثني عرش ر ًُ ُ«. 
 .ُوقد تكلمت عىل هذه البشارة آنفا 
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 ١٩٢ 

ثمرة قد بانت يف هذه األمة العظيمـة أمـة اإلسـالم، وهـي توحيـد اهللا وال
سبحانه وإفراده بالعبادة فأصبحت هذه األمة يف أيام نبيها وصحبه الكرام ومن 
سار عىل هنجهم هم أسياد العامل، والتـأريخ يـشهد بـذلك، ونـرص اهللا نبيـه يف 

 .الكفر والرشك وسحق به كرسى وقيرصغزواته التي خاضها ضد 
 :وقد علق الشيخ رمحة اهللا اهلندي عىل هذه البشارة فقـال رمحـه اهللا تعـاىل

واألمة التي تعمل أثـامره كنايـة  واحلجر الذي رفضه البناؤون كناية عن حممد«
رضض ، وكـل مـن سـقط وهذا هو احلجر الذي كل من سقط عليه ت عن أمته

جـر عبـارة عـن ، وما ادعى علامء املسيحية بزعمهم أن هذا احلهو عليه سحقه
 :  ، فغري صحيح لوجوهڠعيسى 

احلجر الذي رذله «  ٢٣- ٢٢ : ١١٨قال يف الزبور  ڠأن داود : األول 
ًالبناؤون هو صار رأسا للزاوية ، من قبل الـرب كانـت هـذه وهـي عجيبـة يف 

 .»أعيننا
 وهو من اليهـود مـن آل هيـوذا ڠفلو كان هذا احلجر عبارة عن عيسى 

 يعظم عيـسى ڠ ألن مزعوم املسيحيني أن داود ً خصوصاڠمن آل داود 
ً يف مزامريه تعظيام بليغا ، ويعتقد اڠ ، إللوهية يف حقه بخـالف آل إسـامعيلً

ألن اليهود كانوا حيقرون أوالد إسامعيل غاية التحقري ، وكان كون أحد مـنهم 
ًرأسا للزاوية عجيبا يف أعينهم  ً. 

، قط عىل هذا احلجر ترضضجر كل من س أنه وقع يف وسط هذا احل:الثاين
 ڠوكل من سقط هو عليه سحقه ، وال يصدق هـذا الوصـف عـىل عيـسى 
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١٩٣
فأنـا ال أدينـه ألين مل آت ألديـن  ومل يـؤمن وإن سمع أحد كالمـي«: ألنه قال 

، البـاب الثـاين عـرش مـن إنجيـل يوحنـاكام هو يف . »العامل، بل ألخلص العامل
ً مـأمورا بتنبيـه الفجـار انغـري حمتـاج بيـان ، ألنـه كـ ملسو هيلع هللا ىلصوصدقه عـىل حممـد 

 .وإن سقط هو عليهم سحقهم  ، فإن سقطوا عليه ترضضواواألرشار
 :ڤكام يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي:الثالث

مثيل ومثل األنبياء ، كمثل قرص أحسن بنيانه ، وترك منه موضع لبنة ، فطـاف «
، لك اللبنـة، خـتم يب البنيـانوضع ت، أال م بنيانهبه النظار ، يتعجبون من حسن

 .»وختم يب الرسل
انتهـى . )١(» أن املتبادر من كالم املسيح أن هـذا احلجـر غـري االبـن:الرابع

  .كالمه
فيا أهيا النصارى إىل متى التمـسك بالباطـل أمـا زلـتم نـائمني عـن احلـق 

ُلشمس و احلقائق التي أخفيـت انفضوا غبار النوم عن أعينكم لتبرصوا ضياء ا
 .معنك

 
يف إنجيلـه ] يوحنا[ إن هذه البشارة التي سأتطرق إليها إن شاء اهللا، ذكرها

وقد تكلم عليها علـامء ] متى ومرقس ولوقا [ أكثر من مرة ومل يذكر شيئا عنها 
املسلمني وطلبة العلم وممن اختص بمناظرة النصارى ومناقشتهم وإين سـوف 

                                                 
  .)٤١٦- ٤١٤ص( »إظهار احلق« يف كتابه )١(
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 ١٩٤ 

 .نقل كالم أهل العلم ومن اهللا التوفيق والسداد أعلق عليها بيشء يسري وأ
وأنا أطلـب مـن األب فيعطـيكم فـارقليط « ، ١٨ - ١٦ : ١٤ففي يوحنا 

آخر ليثبت معكم إىل األبد ، روح احلق الذي لن يطيق العامل أن يقبله ألنه ليس 
 .»ه ألنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكميراه وال يعرفه وأنتم تعرفون

ــي  ــذي يرســله األب « ، ٢٧- ٢٦ : ١٤فف ــدس ال ــارقليط روح الق والف
 . »كل يشء وهو يذكركم كلام قلته لكمباسمي هو يعلمكم 

 ًمـن اآلن ال أكلمكـم كثـريا ألن أركـون« ، ٣٠ويف اإلصحاح نفسه برقم 
 .»هذا العامل يأيت وليس له يف يشء

فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنـا إلـيكم مـن « ، ٢٧- ٢٦ : ١٥ويف 
ب روح احلق الذي من األب ينبثق هو يشهد ألجيل وأنتم تشهدون ألنكـم األ

 .»معي من االبتداء
لكني أقول لكم احلق أنه خري لكم أن أنطلق ألين إن « ، ١٥ – ٧ : ١٦ويف 

فإذا جـاء ذاك فهـو . مل أنطلق مل يأتكم الفارقليط فأما إن انطلقت أرسله إليكم 
،  عىل اخلطية فألهنم مل يؤمنوا يب حكم، أمايوبخ العامل عىل خطية وعىل بر وعىل

وأما عىل الرب فألين منطلق إىل األب ولستم ترونني بعد ، وأما عىل احلكم فـإن 
ًأركون هذا العامل قـد ديـن ، وإن يل كالمـا كثـريا أقولـه ل كـم ولكـنكم لـستم ً

، وإذا جاء روح احلق ذاك فهو يعلمكم مجيع احلق؛ ألنه ليس تطيقون محله اآلن
دين ألنـه وهو يمج. م بكل ما يسمع وخيربكم بام سيأيتنطق من عنده بل يتكلي

 . »يأخذ مما هو يل وخيربكم
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١٩٥
فـارق ليطـا أي يفـرق بـني « :ما معنى كلمة الفارقليط ؟ يقول ابن منظور

 .)١(»والباطلاحلق 
ُواعلم أن هذه الكلمة قد حرفت وغـريت يف الطبعـات اجلديـدة، فأصـل  ُ

 . حرفت لتكن فارقليط ثم حرفت لتكن املعزيالكلمة البارقليط ثم
 إن هـذا الـنص »الـخ.... والفارقليط روح القـدس « :ڠيقول عيسى 
فقد اكتشف أبنانس ولويس خمطوطة رسيانية مشهورة تسمى « دخله التحريف

ميالدي يف دير سانت كاترين بسيناء تعود ١٨١١سنة  ] codex sysiacus[ اليوم
 فهــي إذن مــن أقــدم املخطوطــات وهــي تقــول إىل قرابــة اخلــامس املــيالدي

 .)٢( »]البارقليط الروح القدس[ وليس ]البارقليط الروح [
فغريوا وحرفوا حتى يكون مقصدهم هو روح القدس وهذا غري صـحيح 
ألن روح القدس كام ذكرت األناجيل هو معهم أي مع التالميذ ومـع يـسوع، 

خـذوا «: م وقـال هلـم هذا ونفـخ يف وجـوههقال ٢٢: ٢٠ ففي إنجيل يوحنا
ولو سلمنا للقوم بذلك فإن الروح ال يقصد به األقنوم الثالث . »الروح القدس

 .وذلك للنصوص الكثرية يف األناجيل 
من له شعور ما بكتب العهـدين ، يعـرف « :يقول العالمة رمحة اهللا اهلندي

بعة عـرش ًأن هذه األلفاظ تستعمل يف غري األقنوم الثالث كثريا ، ففي اآلية الرا
                                                 

  ).١٠/٣٠٧( »لسان العرب« )١(

اجعـة وتعليـق حممـد احلـسيني  مر)١٠٠ص( »بشارة أمحد يف اإلنجيـل« كتاب )٢(
  .الريس
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 ١٩٦ 

من الباب السابع والثالثني من كتاب حزقيال قول اهللا تعاىل يف خطاب ألـوف 
فـأعطي فـيكم  [: هكـذا ڠمن النـاس الـذين أحيـاهم بمعجـزة حزقيـال 

ففي هذا القول روح اهللا بمعنى الـنفس الناطقـة اإلنـسانية ال بمعنـى ] روحي
الرابع مـن الرسـالة األقنوم الثالث الذي هو عني اهللا عىل زعمهم ، ويف الباب 

أهيا األحباء ال تصدقوا كـل  [١ : ١٧٦٠األوىل ليوحنا هكذا ترمجة عربية سنة 
روح ، بل امتحنوا األرواح هل هي من اهللا؟ ألن األنبياء الكذبـة كثـريون قـد 

كل روح يعرتف بيـسوع املـسيح  هبذا تعرفون روح اهللا [ ٢] خرجوا إىل العامل 
إىل أن قال رمحه اهللا تعاىل ، ولـذلك تـرجم ] . اهللاأنه قد جاء يف اجلسد فهو من 

 لفظ كـل روح بكـل واعـظ ، ولفـظ ١٨٤٥مرتجم ترمجة أردو املطبوعة سنة 
يـة الثانيـة بـالواعظ مـن األرواح بالواعظني يف اآلية األوىل ولفـظ روح يف اآل

، ولفظ روح احلق يف اآلية السادسة بالواعظ الصادق ، وترجم لفظ جانب اهللا
ضالل بالواعظ املضل ، وليس املراد بروح اهللا وروح احلـق يف األقنـوم روح ال

الثالث الذي هو عني اهللا عـىل زعمهـم وهـو ظـاهر فتفـسري فـارقليط بـروح 
القدس وروح احلق ال يرضنا ألهنام بمعنى الواعظ احلق، كام أن لفظ روح احلق 

بال  قهام عىل حممدوروح اهللا هبذا املعنى يف الرسالة األوىل ليوحنا ، فيصح إطال
 .-$-انتهى كالمه . )١(»ريب

  هو حممـدڠففي هذه البشارة يتبني لنا أن الفارقليط الذي أخرب به عيسى 
 مـا  وهـذاڠوالذي يأيت بعده ويوبخ العامل عىل خطيئتـه ويـشهد لعيـسى  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
  .)٤٣٤- ٢/٤٣٣( »ظهار احلقإ« )١(
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١٩٧
 وشـهد ڠوبخ اليهود عىل عدم إيامهنم بعيـسى  ملسو هيلع هللا ىلص حصل، فإن النبي حممد
وله وأنه مل يصلب ومل يقتل كام ادعى النصارى، وطهر لعيسى بأنه عبد اهللا ورس

وبرأ الصديقة مريم العذراء مما قاله اليهود بحقهـا، وهـو آركـون العـامل يعنـي 
 . رئيس العامل الذي يدعوا الناس إىل الرب إىل عبادة اهللا تعاىل وحده

، ٍدل عىل أنه ثان ألول كان قبلـه] فارقليط آخر:[فقوله  قال شيخ اإلسالم
 يكن معهم يف حياة املسيح إال هو ، مل تنزل عليهم روح ، فعلم أن الذي يأيت ومل

ًبعده نظري له ، ليس أمرا معتادا يأيت للناس يثبت معكم إىل : [ إنه قال ًو أيضا ف ً
ومعلوم أنـه مل يـرد  وهذا إنام يكون ملا يدوم ويبقى معهم إىل آخر الدهر] األبد

 وأمره ، فعلم أن الفارقليط األول مل يثبت معهم بقاء ذاته ، فعلم أنه بقاء رشعه
وهـذا يبـني أن الثـاين صـاحب رشع ال ينـسخ بخـالف  رشعه ودينه إىل األبد

فإنه أخرب أن هذا الفارقليط الذي  ًأيضاو ملسو هيلع هللا ىلص وهذا إنام ينطبق عىل حممد. األول 
، وأنـه ، وأنه يذكرهم كل ما قاله املـسيحأخرب به يشهد له، ويعلمهم كل يشء 

  .بخ العامل عىل خطيئتهيو
والفارقليط الذي يرسله أيب ، هو يعلمكم كل يشء وهو يـذكركم : [فقال 

ت والنعـوت التـي فهذه الـصفا: إىل أن قال رمحه اهللا تعاىل ] كل ما قلت لكم 
اس ، ال يراه أحـد وال ، ال تنطبق عىل يشء يف قلب بعض النتلقوها عن املسيح

ن يـراه النـاس ويـسمعون كالمـه ، فيـشهد ، وإنام تنطبق عـىل مـيسمع كالمه
للمسيح ، ويعلمهم كل يشء ، ويذكرهم كل ما قال هلم املسيح ، ويوبخ العـامل 
عىل اخلطيئة ويرشد الناس إىل مجيع احلق ، وهو ال ينطق من عنده ، بـل يـتكلم 
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 ١٩٨ 

وهـذا ال . بام يسمع ، وخيربهم بكل ما يأيت ، ويعرفهم مجيع ما لـرب العـاملني 
ًا ال يراه أحد، وال يكون هدى وال علام يف قلب بعض الناس ، بل ال يكون ملك ً

ًيكون إال إنسانا عظيم القدر ، خياطب الناس بام أخرب به املسيح وهذا ال يكون 
ًإال برشا رسوال ، بل يكون أعظـم مـن املـسيح ، إىل أن قـال  وهـذه : -$-ً

 .-$-انتهى كالمه  .)١(»ملسو هيلع هللا ىلص دالصفات ال تنطبق إال عىل حمم
 ًعلم يا من تبحث عن احلق أن الغيبيات التي أطلع اهللا عليها نبيـه حممـدافا

من حياة الربزخ وما يف القرب من نعيم أو عذاب وعالمـات الـساعة ويـوم  ملسو هيلع هللا ىلص
العرض يوم القيامة وحماسبة العباد واجلنة ونعيمها والنار وعذاهبا فهـذه كلهـا 

لذي ذكـره اهللا يف  فهذا الغيب ا»وخيربكم بام سيأيت« :ڠتندرج بقول عيسى 
 . ُالقرآن ورسوله يف أحاديثه مل يذكره كتاب ومل يفصله نبي من األنبياء 

 وهذا هو »ألنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع«: ڠوقوله 
 .]٤-٣:النجم[   4 3 2 1 0. . - , + احلق

 .»روح احلق الذي يرسله ريب باسمي يعلمكم كل يشء« :وأما قول املسيح
  .انتهى. )٢(»ومعنى باسمي أي يشهد بنبويت« :ول اإلمام القرايففيق

سأتكلم يف هذه البشارة األخرية عىل نصوص من إنجيل برنابا الـذي يـذكر 
 وال وإين ألعلم أن النصارى ال يعرتفون هبـذا اإلنجيـل ملسو هيلع هللا ىلص فيها اسم النبي حممد

                                                 
  .)٢٩٣- ٢٩١ /٥( » ملن بدل دين املسيحاجلواب الصحيح« )١(
  .)١٥٩ص (»نية يف الرد عىل النرصانيةأدلة الوحدا«يف كتابه  )٢(
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١٩٩
يعلم ذلك من هو من صنع املسلمني وهذا كله افرتاء، و: ًيعدونه شيئا، بل قالوا

بام خيالف مـا قرأه واطلع عليه، ولكن القوم ال يعرتفون هبذا اإلنجيل ألنه جاء 
فربنابا ذكر أن عيسى هو عبد اهللا ورسوله وأبطل قـضية . يعتقدون ويدينون به

، بل برنابا كتب إنجيلـه ليظهـر ملسو هيلع هللا ىلص الصلب وذكر املبرشات بالنبي اخلاتم حممد
أهيا األعزاء إن اهللا «كام يف مقدمة إنجيله احلق ويبطل أفكار بولس وغريه فقال 

العظيم العجيب قد افتقدنا يف هذه األيام األخـرية بنبيـه يـسوع املـسيح برمحـة 
عظيمة للتعليم واآليات التي اختذها الشيطان ذريعة لتظليـل كثـريين بـدعوى 
التقوى مبرشين بتعليم شديد الكفر داعني املـسيح ابـن اهللا ورافـضني اخلتـان 

ًمر به اهللا دائام جموزين كل حلم نجس الذين ضل يف عدادهم أيضا بولس الذي أ ً
الذي ال أتكلم عليه إال مع األسى وهو السبب الذي ألجله أسطر ذلك احلـق 
الذي رأيته وسمعته أثناء معارشيت ليسوع لكي ختلصوا وال يضلكم الـشيطان 

م جديد مـضاد ملـا فتهلكوا يف دينونة اهللا فعليه فاحذروا كل أحد يبرشكم بتعلي
ًأكتبه لتخلصوا خالصا أبديا ً«)١(. 

هذا كالم برنابا الذي كثري من النصارى ال يعتقدون أنه تلميذ من تالميـذ 
 فإنـه يـذكر »أعامل الرسل«ولكن هو أحد تالميذ يسوع، وانظر . ڠعيسى 

 .ًنابا أكثر من مرة ومعه بولس أيضاالرسول بر
ربنابـا وال يعتقـدون بإنجيلـه بل من علـامء النـصارى الـذين يعتقـدون ب

ًجيعلون اخلالف الذي حصل بني برنابا وبولس خالفا شخصيا بسبب مـرقس  ً
                                                 

  .خليل سعادة ط املنار. ترمجة د)٣ص( »إنجيل برنابه« )١(
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 ٢٠٠ 

ولكن اخلالف والفراق الذي حصل بينهام هو خالف عقدي وهذا هو السبب 
الذي دفع برنابا بكتابة هذا اإلنجيل، وأبدأ بتوفيق من اهللا بذكر البشارات مـن 

 .س هباإنجيل برنابا من باب االستئنا

 
قالوا إذا مل تكن املسيح وال أيليا أو نبيا ما فلامذا « ، ١٥ – ١٢ : ٤٢يف برنابا 

إن : ؟ أجـاب يـسوع  مـن مـسياًيد وجتعل نفسك أعظم شـأناتبرش بتعليم جد
ُاآليات التي يفعلها اهللا عىل يدي تظهر أين أتكلم بام يريـد اهللا ولـست أحـسب 

ًتقولون عنه ألين لست أهـال أن أحـل رباطـات جرمـوق أو نفيس نظري الذي 
سيور حذاء رسول اهللا الذي تسمونه مـسيا الـذي خلـق قـبيل وسـيأيت بعـدي 

 .»بكالم احلق وال يكون لدينه هنايةوسيأيت 
يا حممد لـيكن : [ ًوملا رأيته امتألت عزاء قائال « ، ٣١ – ٣٠ : ٤٤يف برنابا 

ً سري حذائك؛ ألين إذا نلت هـذا رصت نبيـا ًاهللا معك وليجعلني أهال أن أحل
 .»]ًعظيام وقدوس اهللا

 نفـس الكـالم الـذي ذكـره يوحنـا ڠهذا الكالم الذي ذكـره عيـسى 
أنا أعمدكم بامء للتوبـة ولكـن «  ،١١ : ٣ُاملعمدان يف متى وغريه ولفظ ملتى يف 

 .»ًني الذي لست أهال أن أمحل حذاءهالذي يأيت بعدي هو أقوى م
ًلذي لست أهال أن أحل ولكن يأيت من هو أقوى مني ا« ، ١٦ : ٣ويف لوقا 
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٢٠١
 .)١(»سيور حذائه

ثم حيي اهللا بعد ذلك سائر األصفياء الذين يرصخون «  ،١١ – ٩ : ٥٤ويف 
 . »حرك الرمحة يف رسول اهللا لرصاخهمفتت] اذكرنا يا حممد [

ال تـضطرب قلـوبكم وال ختـافوا ألين  أجاب يسوع«  ،٢٠ – ٨ : ٧٢ويف 
لست أنا الذي خلقكم بل اهللا الذي خلقكم حيميكم، أما من خـصويص فـإين 
أتيت ألهيئ الطريق لرسول اهللا الذي سيأيت بخالص للعامل ولكن احـذروا أن 

يا معلم اذكـر لنـا : تغشوا ألنه سيأيت أنبياء كذبة كثريون، حينئذ قال اندراوس 
أيت بعـدكم بعـدة سـنني عالمة لنعرفه ، أجاب يسوع إنه ال يأيت يف زمنكم بل ي

ًحينام يبطل إنجييل وال يكاد يوجد ثالثـون مؤمنـا يف ذلـك الوقـت يـرحم اهللا 
العامل فريسل رسوله الذي تستقر عىل رأسه غاممة بيضاء يعرفه أحد خمتاري اهللا 
وهو سيظهر للعامل وسيأيت بقوة عظيمة عىل الفجار ويبيد عبـادة األصـنام مـن 

 بواسطته سيعلن ويمجد اهللا ويظهر صدقي وسينتقم العامل وإين أرس بذلك ألنه
احلق أقـول لكـم إن القمـر سـيعطيه . من الذين سيقولون أين أكرب من إنسان 

ًرقادا يف صباه ومتى كرب هو آخذه كفيه فليحذر العـامل أن ينبـذه ألنـه سـيفتك 
 . »بعبدة األصنام 

صـفاته هـذه  هذه الصفات التي ذكرها يسوع تقع عىل من ومن هو: ُقلت
من الغاممة البيضاء وحماربة عبدة األصنام والفجـار وقتـال الكفـار مـن أهـل 

                                                 
  . العارشة عىل كالم يوحنا فلرياجعوقد تكلمت يف البشارة )١(
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب الذين ادعوا أن املسيح هو اهللا أو ابن اهللا أليس هو حممد
يطهر كل ما أفـسد الفجـار فمتى جاء رسول اهللا جييء ل« ، ١٠ : ١٢٤ويف 
 .»من كتايب
د رسول اهللا الذي متى جاء وسيبقى هذا إىل أن يأيت حمم«  ،٢٠ : ٢٢١ويف 

 .»اخلداع للذين يؤمنون برشيعة اهللاكشف هذا 
وأكتفي هبذه النصوص من إنجيل برنابا وفيه املزيد ولكن قلت يف البدايـة 

 . أكتب من إنجيل برنابا لالستئناسإين
 مل يأمر بالفحشاء واملنكر بل أمـر بكـل ملسو هيلع هللا ىلص وقد علم أهل الكتاب أن حممد

 منكر ورش أمر بإفراد اهللا بالعبوديـة وأمـر بطاعـة معروف وخري وهنى عن كل
الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف وإعانة الفقري وكفالة األرملـة واليتـيم 
وحــسن اجلــوار وهنــى عــن كــل مــا خيــالف ذلــك وحتــريم اخلمــور والزنــى 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن واألنبياء الكذبة يعرفهم الناس وال يفلحون 

 .هذا ما ذكره العهد القديم واجلديد . ان ما هيلكهم اهللابدعواهم ورسع
لـيس كـذلك األرشار لكـنهم كالعاصـفة التـي «  ،٦ – ٤ : ١ففي مزمور 

لذلك ال تقوم األرشار يف الدين وال اخلطاة يف مجاعة األبـرار ألن  ُتذرهيا الريح
 . »ألبرار ، أما طريق األرشار فتهلكالرب يعلم طريق ا

ُنك أنت لست إهلا يرس بالـرشأل«  ،٦ : ٥ويف مزمور كذلك  ُ ، ال يـساكنك ً
ُ، أبغـضت كـل فـاعيل اإلثـم هتلـك ُير ال يقـف املفتخـرون قـدام عينـكالرش ُ
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٢٠٣
 .»لكذب رجل الدماء والغش يكره الرباملتكلمني با

وجه الرب ضد عاميل الـرش ليقطـع مـن األرض «  ،١٦ : ٣٤ويف مزمور 
 .»ذكرهم

 األرشار وال حتسد عامل اإلثم فإهنم مثـل ال تغر من« ، ١ :٣٧ويف مزمور 
 .»يقطعون ومثل العشب األخرض يذبلونًاحلشيش رسيعا 
احـرتزوا مـن األنبيـاء «  ،١٩ – ١٥ : ٧ قال كام يف متـى ڠوإن عيسى 

ُالكذبة الذين يأتونكم بثياب احلمالن ولكنهم من داخـل ذئـاب خاطفـة مـن 
ًن احلسك تبنا هكذا كل شجرة ًثامرهم تعرفوهنم هل جيتنون من الشوك عنبا وم

ًجيدة تصنع أثامرا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثامرا ردية ال تقدر شـجرة  ً
ًجيدة أن تصنع أثامرا ردية وال شجرة ردية أن تصنع أثامرا جيدة ، كل شجرة ال  ً

 .»ً، فإذا من ثامرهم تعرفوهنم ًتصنع ثمرا جيد تقطع وتلقى يف النار
 تقول إن األرشار يقطعون ويذبلون وهيلكـون وال ڠفهذه مزامري داود 

منهم معاذ اهللا، بأيب هو وأمي  ملسو هيلع هللا ىلص يبقى هلم ذكر، وانظروا يا أهل الكتاب هل حممد
وروحي، فواهللا قد رفع اهللا ذكره، ففي اليـوم والليلـة يف رحـاب األرض تـسمع 

م رسـول اهللا وهـي باقيـة إىل قيـا ملسو هيلع هللا ىلصًمخس مرات أشهد أال إله إال اهللا وأن حممدا 
 يقول بأن النبي الكذاب سوف تبان للعيان ثمرته فإنـه ڠالساعة وهذا عيسى 

ال يصنع سوى الثمرة الرديئة وإن اهللا سوف يكشفه حتى يعـرف بـل يقطعـه اهللا 
ًليكون عربة لغريه وهذا ما حصل لكل من ادعى النبوة زورا كمـسيلمة الكـذاب 

  ول اهللا وهـذه  رسـفهـو ملسو هيلع هللا ىلص أمـا حممـد .ألسود العنيس وغريهم مـن الكذبـةوا
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وقد نرصه اهللا يف غزواته وحفظه وعصمه من القتل حتـى  ملسو هيلع هللا ىلصاألمة هي ثمرته 
ُبلغ رسالة ربه وكمل الدين وهو حي  ّ هذه املغالطات واحلـق ظـاهر بـني َمِفل .ّ ٌ

َلكم يا أهل الكتاب مل هذا التحريف والتغيري؟ كلـام علمـتم أن هـذه البـشارة 
 . التظليل واهللا املستعان قمتم بالتحريف و ملسو هيلع هللا ىلص تشري لنبي اإلسالم حممد

وأن البشارات لكثرهتا مل يمكـنهم « :-$-مام العلم ابن القيم يقول اإل
وكيف يتنكر . إخفاءها كلها وتبديلها ففضحهم ما عجزوا عن كتامنه أو تبديله

من األمة الغضبية قتلة األنبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا نعت رسـول 
نعتـه بالبـشارة بـه ة املسيح ورموه وأمه بالعظائم ووصفته وقد جحدوا نبو اهللا

،  نبوته وإنكار بشارة األنبيـاء بـه، ومع هذا أطبقوا عىل جحدموجود يف كتبهم
من القتل والـسبي وغنيمـة األمـوال وختريـب الـديار  ملسو هيلع هللا ىلص ومل يفعل هبم حممد

 وإجالئهم منها ، فكيف ال تتواىص هذه األمة بكتامن نعته وصفته وتبدلـه مـن
  . انتهى كالمه)١(»؟كتبها 

فهل منكم يا أهل الكتاب منصف يقول كلمة احلق ويـشهد شـهادة احلـق 
وال خياف يف اهللا لومة الئم؟ أبعد هذا التفصيل وهذه البشارات مـن العهـدين 

أما فيكم رجل رشيد حترروا من أقفاص الكنائس فإن  ملسو هيلع هللا ىلص جتحدون نبوة حممد
ال مـن صـم أذنيـه بأصـابعه ٌاحلق ظاهر جيل ال خيفى عىل األبصار والعقـول إ

 .وأغمض عينيه واستكرب عن احلق وأخذته العزة باإلثم 
                                                 

  . )٢٠٠ص ( » اليهود والنصارىجوبةأهداية احليارة يف «يف كتابه  )١(
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فبعد هذه اجلولة بني صفحات الكتاب املقدس بعهديه آن األوان أن أختم 

أبعد هـذا التوضـيح وكـشف احلقـائق وفـضح : هذا الكتاب بقويل للنصارى
عـن  ملقـدس عبـارةالباطل؟ أما فيكم من ينترص للحـق ويقـول إن الكتـاب ا

، ما يمنعكم  وعىل أهوائهم وليس هو كالم اهللاكتابات كتبها برش وصاغها برش
ًمن قول احلق والصدع به فقد رصحتم ورصختم كثريا بالباطل وقلتم عن أمـة 

 إننـا أمـة اإلرهـاب -عليه أفضل الصالة والـسالم-اإلسالم وعن نبيها حممد 
ُمل يـنج الـصغري والـشيخ الكبـري وهذا هو كتابكم املقـدس مملـوء باإلرهـاب 

واحليوان من إرهابكم وقلتم إن اإلسالم واملسلمني هـم أهـل الفـساد وسـوء 
اخللق ونسيتم ما يف كتابكم املقدس من سوء اخللق ومـن الـشهوات احليوانيـة 

 وصورهم يف أبشع الصور والعياذ ۏومن الفساد الذي طال حتى أنبياء اهللا 
ُملصطفون األخيار وهم براء من ذلك، فأي ديـن باهللا وحاشاهم من ذلك فهم ا

هذا أين عقولكم التي اسـتخدمتموها يف األمـور الدنيويـة ونلـتم الـدرجات 
والشهادات العليا ملا مل تستخدموها يف معرفة احلق وهو ظاهر أمامكم كم مـن 
َعامل وبروفسور منكم بعد ما عرف احلق نطق بشهادة احلق أمام اخللق ومل خي  ْفَ

َمة الئم ألنه علم أن هذه الدنيا فانية وأن اآلخرة هي دار القرار كونوا اهللا لو يف
صدعوا باحلق وحترروا من الباطل ومـا نـسبتموه إىل اهللا تعـاىل مـن اكهؤالء و
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مسبة حني دعوتم له ولد والعياذ باهللا فهذا القول الـشنيع بحـق هللا ال يـضاهيه 
 :قول من الكفر قال تعاىل

~ � ¡ ¢ .¤ ¥ ¦ § .© ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² .´ µ ¶ ̧ .º » ¼ ½ ¾ ¿ . 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê   ]٩٣-٨٨:مريم[. 

ًفبعد هـذه النـصوص مـن كتـابكم هـذا الـذي سـميتموه مقدسـا لكـي  ُ
تستهوون به عقول العوام وأمواهلم وقد بدأ من العوام من يـصحو مـن سـباته 
ن وينطق باحلق ويعرتف أن الكتـاب املقـدس حمـرف وأن اإلسـالم حـق فـآم

وكفرتم بل من مثقفي الغرب وكتابه ومن علامئكم من كشف حقيقة ذلك فهـا 
 مـن أخطـر - الكتـاب املقـدس:أي-أنه «: هو األديب جورج برناد شو يقول

 .)١(»باملفتاح الكتب املوجودة عىل وجه األرض ، احفظوه يف خزانة مغلقة
إن قراءة « :ما ييل) ١٩٧٧أكتوبر سنة  -احلقيقة املجردة ( وجاء كذلك يف 

ب لفـرص مناقـشة العـربة وراء قصص الكتاب املقدس لألطفـال يفـتح البـا
، وإن الكتاب املقدس إذا مل هيـذب ويـنقح قـد تعتـربه جمـالس الرقابـة اجلنس

 .)٢(»ملن جاوزوا الثامنة عرش من العمرًصاحلا للكبار فقط 
ًفهل كالم اهللا يكون صاحلا لفئة من الناس دون أخرى وكيف ينقح كـالم 

                                                 
  .)٧٠ص ( »الكتاب املقدس كلمة اهللا«عن ًنقال  )١(
  .املصدر السابق )٢(
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اهللا املستعان ومن هذا القبيل وهذه األقوال الكثري وقـد ! ينقحه البرشاهللا ومن 

ذكرت منها بني دفتي هذا الكتاب فأرجو من القـارئ النـرصاين أن يـستجمع 
ًقواه العقلية وأن يتفكر ثم ينطق بكلمة احلق التي هي خالصه مـن نـار لظـى، 

يومئذ بدين غـري اإلسـالم فإن اإلسالم هو احلق ومن كان عليه نجا وال تنتفع 
 . ]١٩:عمران آل[   H I J K L :قال تعاىل

 A B C D E F G H I J @ ? :وقال تعاىل
K ]٨٥:عمران آل[. 

ًوأسأل اهللا سبحانه أن جيعل عميل هذا صاحلا ولوجهه خالـصا وال جيعـل  ً
، األرض ويرشح به صدور قوم قد ضـلواٍألحد منه شيئا، وجيعل له القبول يف 

جيزي املثوبة لكل من سعى لنرش هذا الكتاب، وسبحانك اللهم وبحمدك وأن 
 ..أشهد إال اهللا إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 هجريـة ١٤٣٢تم الفراغ من هذا الكتاب ليلة الرابع من حمرم احلرام سنة 
 .م٢٠١٠ /١٢ /١٠املوافق 

ــابتي ــوم كت ــت ي ــد أيقن ــت وق ـــدي ســـتفنى ويبقـــى كتاهبـــا  كتب   أن ي
ــ ــإن كتب ــهف ـــساهبا  ًت خــريا ســتجزى بمثل ـــا ح ـــت رشا فعليه   ًوإن كتب

 
 الفقري إىل عفو ربه
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 ١١ أبو هريرة ..ما من مولود إال يولد عىل الفطرة
 ١٠٩ عبادة بن الصامت ..ًاضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن 

 ١١٠ جرير ارصف برصك
ٌحم معلقة بالعرش تقولَّالر ُ ُ  ١١٢ عائشة ..ِ

 ١١٣ ابن مسعود ..أي العمل أحب إىل اهللا
 ١١٧ ڤ األثر أليب بكر أنه قال يف وصيته لبعض أمراء جيوشه

 ١١٨ جابر بن عبد اهللا ..ُأما بلغكم أين قد لعنت
 ١١٩ شداد بن أوس .. اهللاَ كتب اإلحسان عىل كل يشءَّإن

 ١٦٨ جبري ابن مطعم ..أنا حممد وأنا أمحد: إن يل أسامء 
 ١٦٨ العرباض بن سارية ..أنا دعوة أيب إبراهيم وبشارة أخي

 ١٧١ زينعائذ بن عمرو امل ُاإلسالم يعلو وال يعىل
 ١٧٩ عائشة ..أول ما بدأ به رسول اهللا من وحي

 ١١٣ عبد اهللا بن عمرو ..ُارجع إليهام فأضحكهام كام أبكيتهام
 ٥٠ عيل بن أيب طالب واخلري كله يف يديك، والرش ليس إليك

 ١١٨ عبد اهللا بن جعفر ..من رب هذا اجلمل
ْالرشك باهللا، وعقوق الوالدين َ ُ ُ  ١١٣ أنس بن مالك ..ِّ

ُرغم أنفه ، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه ُ  ١١٣ أبو هريرة ..ُ
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 ١١٦ ابن عباس ..اخرجوا بسم اهللا تقاتلون يف سبيل اهللا

 ١١٦ سمرة بن جندب  ..كان النبي حيثنا عىل الصدقة
 ١١٨ عبد الرمحن بن عبد اهللا ..من فجع هذه بولدها

 ١١٠ أبو هريرة اين حني يزين وهو مؤمنال يزين الز
 ١١١ ابن عمر ..لعن اهللا اخلمر وشارهبا، وساقيها
 ١١١ ابن مسعود ..ليس املؤمن بالطعان، وال باللعان

َّال تطروين كام أطرت النصارى َُ  ١٨٢ عمر بن اخلطاب ْ
 ١١٩ ابن عباس َأفال قبل هذا؟ أوتريد أن متيتها موتات

 ١١٩ عبد اهللا بن عمرو ..ًوراما من إنسان يقتل عصف
 ١١٧ ابن عمر هنى رسول اهللا عن قتل النساء والصبيان

 ١٩٠ أبو هريرة نحن اآلخرون السابقون

W 
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 : وعلومهالقرآن الكريم* 
 .املعارف -عجاز القرآن للباقالين إ

 . دار ابن حزم -تفسري ابن كثري 
 :وعلومها السنة النبوية* 

 .املكتب اإلسالمي -إرواء الغليل للشيخ األلباين 
ت الشيخ األلباين واعتناء شيخنا مشهور  -املعارف  -الرتغيب والرتهيب 

  .بن حسنا
 .املعارف -السلسلة الصحيحة لأللباين 

ت الشيخ األلباين واعتناء شيخنا مشهور بـن  -املعارف  -سنن ابن ماجه 
 .حسن

الشيخ األلباين واعتناء شيخنا مـشهور بـن ت  -املعارف  -سنن أيب داود 
  .حسن

 ت الشيخ األلباين واعتناء شيخنا مـشهور بـن - املعارف -سنن الرتمذي 
  .حسن
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ت الشيخ األلباين واعتناء شيخنا مـشهور بـن  -املعارف  -سنن النسائي 
  .حسن

 .دار قرطبة -رشح صحيح مسلم لإلمام النووي 
 .ضدار السالم الريا -صحيح البخاري 

 .دار األرقم -صحيح مسلم 
 .مكتبة الفاروق -مستدرك احلاكم 
 .الرسالة -مسند ألمام أمحد 

 .دار ابن تيمية -معجم الطرباين الكبري 
 .الفرقان  -مام مالك إلاملوطأ ل

 :املراجع األخرى* 
بطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان للشيخ بكر أبـو اإل

 .عامة للبحوث العلمية واإلفتاءالرئاسة ال -زيد 
: مكتبـة النافـذة ت - أدلة الوحدانية يف الرد عىل النرصانية لإلمام القرايف

 .محد عبد الرحيم أ
 .نية يف دولة قطريالشؤون الد -ظهار احلق لرمحة اهللا اهلندي إ

الشيخ : دار ابن اجلوزي ت -إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان البن القيم 
 .عيل احللبي
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 . مكتبة النافذة- أمحد حجازي السقا .د) بيان ونقد (أقانيم النصارى 

 .دار قتيبة  -سهيل زكار. األناجيل النصوص الكاملة د
 .مطبعة املنار -خليل سعادة : إنجيل برنابه ت
 .مكتبة النافذة  - حممد عيل زهدان . إنجيل يوحنا د

 . حزمدار ابن -بن رشد بداية املجتهد وهناية املقتصد ال
 مكتبة النافذة  -بشارة أمحد يف اإلنجيل ملحمد احلسيني الريس 
 - حممـد توفيـق صـدقي -بشارة عيسى وحممد يف العهد القديم واجلديـد 

 . مكتبة النافذة
  - القـاهرة -رشكـة ماسـرت ميـديا  -التفسري التطبيقي ملجموعة خمتـصني 

  .مرص
ترمجـة الـشيخ  - اي مـوريس بوكـ. التوراة واإلنجيل والقـران والعلـم د

 .اإلسالمي. حسن خالد ط
دار  -اجلواب الصحيح ملن بدل ديـن املـسيح لـشيخ اإلسـالم بـن تيميـة 

 . حممد رشاد سامل:العاصمة ت
 .خدمة الشامس لألغنسطس إبراهيم عياد جرجس

 .مكتبة النافذة -  حممود عيل محاية .دراسات يف الكتاب املقدس د
الدار العربية للعلوم ترمجة سمة حممد عبـد  -شيفرة دافينيش لداون براون 

 .ربه
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 عىل نسخة روميـة ١٨٥٠طبعة وليم واطس يف لندن سنة  -العهد اجلديد 
 .١٦٧سنة 

دار الكتاب املقدس يف الـرشق  -قاموس الكتاب املقدس جلورج بوست 
 .األوسط 

 . ١٩٩٥مجعية الكتاب املقدس يف لبنان ط  -الكتاب املقدس 
 ٢٠٠٣اإلصدار اخلامسة  -دار الكتاب املقدس بمرص  -الكتاب املقدس 

 .١ط
ـــدس  ـــاب املق ـــرشق األوســـط  -الكت ـــدس يف ال ـــاب املق    -دار الكت

 . ١٩٩٠ط 
ـــدس  ـــاب املق ـــرشق األوســـط  -الكت ـــدس يف ال ـــاب املق    -دار الكت

 . ٢٠٠٨ط 
مكتبة خزانة  -الكتاب املقدس حتت املجهر للشيخ عودة مهاوش الدعجة 

 .اجلاحظ
 .دار صادر -بن منظور اللسان العرب 

 . مكتبة النافذة-ملاذا اختفى إنجيل املسيح حلسن يوسف األطري 
 .مطبعة الشباب - ماذا يقولون عن اإلسالم ملحمد مجيل زينو 

 .دار الفكر العريب -حمارضات يف النرصانية أليب زهرة 
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٢٢١
 .مكتبة النافذة - يف الكتاب املقدس للربوفسور عبد األحد داود ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 .دار التوحيد -عبد الرزاق عبد املجيد األرو  صادر النرصانية للردم
 .دار صادر  -معجم البلدان لياقوت احلموي 

الرئاسـة العامـة لدراسـات البحـوث  -املناظرة بني اإلسالم والنـرصانية 
 . ١٤٠٧الرياض  –العلمية واإلفتاء 

 .نصاردار األ -النرصانية واإلسالم للمستشار حممد عزت الطهطهاوي 
  . مكتبة السوادي-بن القيم هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ال

 .مكتبة النافذة  - منقذ السقار.هل العهد اجلديد كلمة اهللا د

W 
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٢٢٣

ویات   س         ا
         

 ٥........................................-حفظه اهللا-مقدمة  فضيلة الشيخ أكرم زيادة 
 ٧..............................................................................مقـدمة

........................................................................١٥ 
 ١٧...................................................دراسة مختصرة عن العهد القديم
 ٢٥...............................................دراسة مختصرة عن األناجيل األربعة

 ٣٥..............................................................لاجيَمن هم رواة األن
 ٣٥............................................................................ متى-١
 ٣٦.................................................................... إنجيل متى -٢
 ٣٨......................................................................... مرقس -٣
 ٣٩.................................................................. إنجيل مرقس-٤
 ٤٠........................................................................... لوقا -٥
 ٤٠....................................................................إنجيل لوقا  -٦
 ٤١......................................................................... يوحنا -٧
 ٤١................................................................... إنجيل يوحنا-٨

.......................................................................٤٥ 
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 ٢٢٤ 

         
 ٤٧........................................التناقض واالختالف يف أسفار العهد القديم
 ٥٥..............................................التناقض واالختالف يف العهد الجديد

 ٥٥................................................................... نسب يسوع -١
 ٦٢........................................................... يسوع وشجرة التين -٢
 ٦٣...................................ى يسوع تالميذه بحمل العصا أم ال هل أوص-٣
 ٦٤....................................دة يسوع على نفسه حق أم غير حق هل شها-٤
 ٦٤................................................................ُ من يسلم يسوع-٥
 ٦٥...................................ل الشيطان فـي يهوذا األسخريوطي  متى دخ-٦
 ٦٥................................................................. وقت الصلب -٧
 ٦٦........................................................ع  من حمل صليب يسو-٨
 ٦٦............................................: ما هو موقف المصلوبين من يسوع-٩
 ٦٧........................................ ماذا قال يسوع قبل موته كما يدعون؟-١٠
 ٦٨................................................................: موت يسوع -١١
 ٦٩.................................................................:وع  قيامة يس-١٢
 ٧١.................................................. لمن ظهر يسوع بعد قيامته؟-١٣
 ٧٤................................................: هناية يهوذا الذي أسلم يسوع -١٤
 ٧٥..........................................: يهوذا الخائن مع يسوع فـي النعيم -١٥

 ٧٩..........................................لقديم والعهد الجديدالتناقض بين العهد ا
 ٨٠........................................................... تناقض فـي األسماء -١
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٢٢٥
         
 ٨١................................................... تناقض فـي مشروعية الختان -٢
 ٨١............................................................. تناقض يوم السبت-٣
 ٨٢................................................. التناقض فـي تحريم الحيوانات-٤
 ٨٣........................................................... التناقض فـي الطالق -٥
 ٨٤.......................................................... التناقض فـي الخطيئة -٦

.......................................................................٨٥ 
 ٨٧.....................................ب المقدسُالفساد واالنحالل الخلقي يف الكتا

 ٨٧..............................................................................الزنى 
 ٩٢.............................................................................ِّالتعري
 ٩٣.............................................................................الخمر 

 ٩٥.....................................................................السب والشتم 
 ٩٧.........................................................بغض األب واألم واألهل 
 ٩٨.........................................................اهتام عيسى ڠ بالكذب 

 ١٠٠...................................... وسفك الدماء فـي الكتاب المقدس السيف
 ١٠٧.................................................................هذا هو اإلسالم 

.....................................................................١٢١ 
 ١٢٣..................................... الكتاب المقدسإطالق لفظ األب واالبن يف

 ١٣٣......................................إثبات أن المسيح نبي اهللا ورسوله وليس بإله
 ١٣٣.................................................... نصوص من إنجيل متى ً:أوال
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 ٢٢٦ 

         
 ١٣٥................................................. نصوص من إنجيل مرقس:ثاني 
 ١٣٦................................................... نصوص من إنجيل لوقا :ثالث 
 ١٣٧................................................. نصوص من إنجيل يوحنا:رابع 

 ١٤٠.............................................. نصوص من أعمال الرسل :خامس 
 ١٤٤.............................................َبم كان المسيح يوصف وينادى عليه

 ١٤٤...................................................................المعلم وصف
 ١٤٤.................................................... نصوص من إنجيل متى ً:أوال
 ١٤٤................................................. نصوص من إنجيل مرقس:ثاني 
 ١٤٥................................................... نصوص من إنجيل لوقا :ثالث 
 ١٤٦................................................ نصوص من إنجيل يوحنا :رابع 
 ١٤٨..............................................................اإلنسان ابن وصف
 ١٤٨....................................................نصوص من إنجيل متى : ًأوال
 ١٤٩................................................. نصوص من إنجيل مرقس:ثاني 
 ١٤٩................................................... نصوص من إنجيل لوقا :ثالث 
 ١٥٠................................................وحنا  نصوص من إنجيل ي:رابع 

...................................................................١٥٣ 
 ١٥٥...........................................................................بولس

 ١٥٥....................................................................من هو بولس
 ١٥٦...........................................................................نشأته 
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٢٢٧
         

 ١٥٧..........................................................محاربته ألتباع المسيح 
 ١٥٩..........................................................تحول بولس للنصرانية 

 ١٦١...........................................السقوط على األرض وسماع الصوت 
 ١٦٢................................................................ماذا قال له يسوع 
 ١٦٣....................................................................بما أمره يسوع
 ١٦٣........................................................حاورةماذا حصل بعد الم

 ١٦٧..............................................البشارات الجلية بمحمد خير الربية
 ١٦٨...................................................................البشارة األولى
 ١٧٠....................................................................البشارة الثانية

 ١٧١....................................................................البشارة الثالثة 
 ١٧٢...................................................................البشارة الرابعة 

 ١٧٢.................................................................البشارة الخامسة 
 ١٧٦.................................................................البشارة السادسة 
 ١٧٩..................................................................البشارة السابعة 

 ١٨١...................................................................البشارة الثامنة 
 ١٨٥..................................................................البشارة التاسعة 
 ١٨٦..................................................................البشارة العاشرة 

 ١٨٧............................................................البشارة الحادية عشرة 
 ١٩٠..............................................................عشرةالبشارة الثانية 
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 ٢٢٨ 

         
 ١٩٣..............................................................البشارة الثالثة عشر 
 ٢٠٠..............................................................البشارة الرابعة عشر

.........................................................................٢٠٥ 
............................................................٢٠٩ 

.....................................................٢١٥ 
.............................................................٢١٧ 
.............................................................٢٢٣ 
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